
GÁL LÁSZLÓ: 

Ú R N Á L N A G Y O B B ÚR 

Olcsó igékkel vakított kába, 
más Keze fába 
meddig leszel? 
Ne nézd lopott-e, örökölt-e, 
szállj vele örök póri pörbe, 
mert elveszel! 
Kit sajnálsz? Kölykét, vagy babáját? 
Igát /elejtesz, vagy husángját, 
mi torolatlanul porolt? 
Vissza nem lőhet, ami volt! 

se az örökkön másért-munka, 
se a gyalázat se az alázat! 

Úrnál nagyobb úr, aki lázad, 
s a legnagyobb a nép! 

A fejed emeld föl legelébb! 
A hangod emeld föl legelébb! 
s ne felejtsd soha a multad 
és ne felejtsd soha apád! 
Ha tiéd a föld s ahol a tiéd 
ott van hazád! 

Nyisd ki a szád! 
És ordíts: enyém, enyém a föld! 
Én áztam és fáztam mindig érte, 
én gázoltam szennybe trágyalébe, 
és az én vérem rajt' a piros pipacs! 

S a liszt, emiből nem jutott kenyér, 
gyermekkorától rabolt kiskanász 
fiam miatt fehér! 
A veritek is enyém és a vér, 
ahogy enyém volt a nyár meztelen 
és cafat rongyaimban a tél . . . 

Most meghallják, csak kiálts és kiálts! 
most megnyered az örök póri pört . . . 

döngve és döntve, a multat elöntve — 
magyar paraszt! 

m e g i n d u l t a f ö l d ! 



R É G I H I B Á K — Ú J F Ö L A D A T O K : 
Irta : Goteszinau 'I ibor 

» . . . Hazánk összes népei az új Jugoszláviát Tító politikáját, a 
Népfront programját vallják m a g u k é n a k . . . Az egyedüli kivételt a 
magyar kisebbség képez 1 . . Ennek alapvető oka, hogy e kisebbr 
ségre megtar tot ták befolyásukat a leplezett ías szta eíerriek. melyek 
olyan irányban hatnak a töm-egekre, hogy Jugoszláviát nem Saját, 
hanem idegen fűidként tekintsek«. (Gy.il.asz) 

Sok becsületes vajdasági magyar demokratának pirult el arca, ami* 
kor a fenti súlyos mondatokat olvasta a nagytekintélyű beográdi folyó
irat hasábjain. Súlyosak ezek a szavak, de igazak. Nyíltan és ősz/mtén 
tárják fel a való helyzetei, a mi válóságunkat. Korbácsütés szemünk 
közé, vád gyengeségünk ellen. — de egyúttal felhívás a tettre is! 

A fenti sorok 1945 decemberében jelentek" meg, hét hónappal a 
fasizmus feletti fegyveres győzelem és több, nrut egy évvel Jugoszlávia , 
magyarlakta vidékeinek felszabadítása után. Van okunk pirulni. E z a 
hosszú idő nem volt számunkra elegendő,, hogy elszakítsuk a magyar 
dolgozóik tömegeit a régi. reakciós, népellenes, idegen érdekek Z'soldjá--
ban álló mézesszavú. vezetőitől.. Mérgező hazugságaik, ^magyarkodás
s a l , »honribuval« álcázott gyűlölködésük, irredenta szószba kevert bur-
zsuj-nagybirtoko'S jajveszékelése:!: még mindig üíat ős hitet találnak a 
széles magyar tömegek soraiban. 

, Ne keressük ennek okait külföldön, ne magyarázzunk mindent a 
határon túli eseményekkel, meg, akkor sem, ha azoknak van is némi sze
repük a helyzet ilyen alakulásában. Sa.át portánkon nézzünk s z é t : Vajion « 
megtett-e mindent a Népfrontba tömörült demokratikus magyarság, hogy 
elválassza a magyar dolgozókat a nyakán ülö fasiszta hiénáktól, kiknek 
egyetlen célja saját osztálylíelyzetük alapjainak megőrzése, kerüljön az 
tengernyi vérbe is, egész nemzetek boldogulásába. 

Vajion kiálltunk-e nyíltan es bátran saját népünk eié, hogy lelep
lezzük a heréket, reakc ó$a :i;ka: ; süléiben bujkáló, fasisztáinkat? 

Következetesek \-oiiunk-e a Horthy megszállás katonai-állami rab
lógépezetének igazi me;.rvr;Iágitá-s-ilban? 

Elmondottuk-e elégszer népünknek a fehér paripán nyargaló !ovas-
íehgerész 1919-es ellenforradalmának égbekiáltó gaztetteit? 

Megtettünk-e m i n d e n t , hogy a szláv népekkel való testvériség, 
egység, a testvéri együttműködés minél maradandóbb és mélyebb gyö
keret verjen népünk szivében? 

Igen kevés kivétellei, minden b:zonnyal,- csak nemmel felelhetünk.. ;. 
, Nem voltnnk fárallliiiíiulanc-k répünk felvilágosításában, nem voilí-

tunk bátrak ellenségeink leálcázásában és kiirtásában. 
Sokak népszerűtlenségüket féltették, másokban meg a még nem 

egészen levedlet- sovinizmus gátolta az egyedül célravezető utat. 
Ezek tényik, melyeke: mindannyian becsülettel be kell, hogy vall

junk. 
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A küszöbön álló új év folyamán azonban feltétlen le kell, hogy 
^vessük ezeket a gátló terheket. Az új esztendő nagy ..és fontos feladato
kat tartogat számunkra. Ezekre 'tökéletesen fel /kell készülnünk, hogy 
maradéktalanul megvalósíthassuk őket. É k e t kell vernünk a becsüte* 
tes dolgozó magyar nép és a maroknyi fasiszta burzsoá ivadék közé. 
E l kell'őket szigetelnünk a tömegektől. Végérvényesen- lehetetlenné kell 
őket tennünk. Egyszer s mindenkorra le kell, hogy kerüljenek a po
rondról. 

Kik is voltaképen ezek až urak? Honnan, melyik rétegből és osz
tályból származnák? Kétségte len/hogy a reakció tüzelői és keíiyéradói 
elsősorban a letűnő tőkés-nagybirtokos osztály megtizedelt maradványai, 
kiknek gazdasági létérdekeik forognak kockán. Romlott önzésükben 
semmitől sem rettennek vissza, népükkel semmi sem fűzi őket ösz-
sze — a pór nép, a földmunkások határtalan kizsákmányolásán kivül: 
k'libér és munka látástól vakulásig volt ezeknek a sorsuk és az urak 
az ő mnkájukbói éltek. Gazdasági erejüket a politikában mindig érvényre 
ni itatták, a hatóságokat, vagy lepénzelték, vagy máskép tartották kezük
ben. Szegény nép mellettük bármilyen többséget is képviselt, nem jut
hatott szóhoz. 

Ma a helyzet úgy alakult, hogy az élösdieket lehetetlenné tehet
ni!: A néphatóságokat nem vesztegethetik meg, a munkást törvények 
védik és ok maguk is tudják védeni önmagukat. A föld népe sorsának 
eligazítására pedig itt van a f ö l d r e f o r m . Ennek a végrehajtásához 
a napokban hozzáfogunk. 

Ütött az óra. hogy a földnélküliek kihúzzák a nincstelenek verej
tékével öntözött földet a henyélő urak és zsiros parasztok talpa alól, 
hogy valóra váljon a jelszó: a föld azé, aki megműveli. 

Röv'desen ö-^cümok falvaink népei, hogy ítélkezzenek: kiknek 
kell adni és 'kitol elvenni. A magyar földmunkás és szegény paraszt 
п;:»:;а vee/Л cl évszázados kizsákmányolójától, a magyar úrtól és a ma
gyar paraszttól a ióldeí. A nagybirtokosok kezéből kicsúszik az aranyat 
í---"-ö íökl. A földesúr és №'/á9 uram nem lerznek többé kiskirályok. Sze-
Keny családok százai nem függnek inaid а földe?, úr kényétől és az ispán 
úr szeszé'yétő?. A kulák megszűnik kuláknak lenni - - és a proletár, a 
nincstelen nem lesz többé kizsákmányolt pária. 

Az évszázadok óta feld után vágyódó magyar szegénység végre 
földhöz jut. fi-s a földjének birtoklása .szakadékot hasít közé és a föld 
eddigi bitorlói közé. fis ennek m e g k e l l történnie. Dolgozók és 
í.erék egy kasban nem élhetnek tovább. Nem forrhatnak egységbe. A 
Népfront a becsületes dolgozók frontja.-

Az üzérkedők, feketebörzések és csempészek második számú ve
szedelmes közellenségei a demokráciának. Számukra a m; hazánk nem 
haza. Ki kell őket közösíteni. A,néphatalom már eddig is hatalmas csa
pásokat mért reájuk és a jövőben még erőteljesebben lép fel ellenük 
Alas üzleteik lebonyolítása mellett »biztos« híreket terjesztenek, »be-
avatottan« magyarázzák az egyes rendelkezéseket — egyszóval a ma
gyar nép boldogítóinak szerepét játszak. Ezek meglehetős szoros kap
csolatban állanak a gazdasági nehézségekkel küzködő néppel, s z á m a : 
r.em is csekély és épen ezért veszedelmesek. 

Velük szemben megalkuvásnak helye nincs.*' Sokan az aktivisták 
kezül is abba a hibába esnek, hogy ezen elemek aljas üzelmei íeíett 
/crnet hunynak; mondván: "hogy így legalább hozzá jut a nép valami

hez.- És ez gyakori jelenség. Ugyanakkor elfelejtik, hogy a néphatósá
gok elől eldugott, csempészett, sokszor lopott árúról van szó, amely a 



4 Goteszman Tibor : Regi hibák — uj föladatok 

megszabott áron jutna a nép kezébe, ha azzal hatóságaink rendelkez
nének és még kevésbbé veszik észre, hogy így egy ártalmas, munka
kerülő ellenséges réteg jut szóhoz, kerül a széles tömegekkel összeköt
tetésbe, hogy azokat súlyos gazdasági sarcolás mellett jjohtikai rom
lottságával is megmételyezze. 

Minden lépésen fel kell vennünk ellenük a harcot. A nép előtt kímé
letlenül le kell őket lepleznünk. Teljes mezítelenségben kell bemutat
nunk piszkos mivoltukat, társadalmunkra kártékony működésüket é s 
bíróságaink, mint a dolgozó nép legádázabb ellenségeit kell, hogy el
ítéljék őket. 

És végül itt vannak még, különböző okokból közöttünk, svábok és 
nyilasok. Népuralmunk nagylelkűségét azzal hálálják meg, hogy egy 
jottányit sem mondanak le a múltban tele szájjal és véres kézzel hir
detett fasiszta nézeteikről. Ezek ma még együtt élnek becsületes dol
gozóinkkal és .különösen városainkban érezhető kártékony hatásuk, 
Családi körben, szomszédoknál és kocsma asztaloknál fejtik ki tényke
désüket. Hitlert, Horthyt, Szálasit még ma is népszerűsítik. Közeledő 
»nagy változásokról«, angol-orosz »összeütközésről« és ehhez hasonló 
érdekességekről beszélnek. Néphatóságokról, Titóról, a népfrontról, 
kommunistákról habzó szájjal terjesztik aljas rágalmaikat. A magyar nép 
demokratizálódásának útján komoly veszélyt jelentenek. Ott kell őket 
lelepleznünk, mint népünk és hazánk veszett ellenségeit, ahol találko
zunk velük. Szú módjára fúrják és mocskolják a magyar nép becsületét, 
elsőrendű kerékkötői az egység és testvériség politikája végrehajtásá
nak. Minden becsületes magyarnak kötelessége, hogy feliismerje őket és 
mint bélpoklosokat messze elkerülje. 

Hogy ne legyen okunk szégyenkezésre, hogy teljes erőnkkel be
kapcsolódhassunk a Jugoszláv Népköztársaság nagy építő munkájába: 
szakadékot kell robbantanunk a garázdálkodó reakció és a kötelességét 
becsületesen és kitartóan teljesítő, dolgozó magyar nép közé. 

Ékverésről beszélünk — egységre és testvériségre gondolunk. Mert 
e hatalmas, felbecsülhetetlen örökértékű jelszavakat csak akkor ková
csolhatjuk élő valósággá, ha elválasztjuk a jót a rossztól — a becsüle
teset a gaztól — a dolgozók emberi életéért küzdő Vajdaság magyar
ságát a ma még körében élő minden ízében ártalmas és népellenes 
magyar reakciótól.-

1946 népünk próbaköve lesz. Rendíthetetlen a hitünk, hogy meg
álljuk a próbát. 

PAJZS PÁL : 

Akármilyen messzi vagyok, 
idehangzik zengő hangod 
Nagy Alföldnek pogány népe. 

Zengő hangod idehangzik, 
gémeskutad idelátszik 
s a délibáb álomképe. 

Idelátszik gémeskutad, 
búd, bánatod, téves »tad. 
Csúf lesz a délibáb vége 
Nagy Alföldnek pogány népe. 



Ú J É V I G O N D O L A T O K 
Irta : Steinfeld Sándor 

Jelen számunkkal a HID tizedik évfolyamába -lép. Nem kis jelentőségű tény 
ez, ha meggondolj Lik. 'hogy kisebbségi Lap vagyunk, hogy a í i l D megindulása 
előtt és után is jelentkeztek m á r tájékunkon magyarnye lvű ifoferó-iratok. 'De 
ahogy föltűntek, úgy k i is múltak, mert egynek kivételével (a Kalangyára gon
dolok) nem kapván sehonnan anyagi támogatás t , megjelenésüket 'bekellett szün
tetniük. A Kalangya mesterséges életbentar tása mellett md sem szól élesebben, 
•mint annak példány szánna. (Ha jól emlékszem, a .hatszázat nem haladta meg a 
•nyomdaszámlán föltüntetett mennyiség.) Egyedül a HID vitte föl nyolc év alatt, 
betiltásáig, ezerha tszázra és minden intézményes anyagi t ámoga tás nélkül fönn
tartotta önmagát és terjeszkedett ú g y belső terjedelemben — 32 oldalról 64-re 
szélesedett — mint példányszámban. (Olvasóinak száma is napról napra nőtt, 
míg elérte a majd 20 ez eres tábort.) 

É's ez nem véletlen, sem valamilyen különös szervező és hírverő-képesség 
gyümölcsöző eredménye. A HÍD írásaival , bátor kiállásával a tömegek lapja 
lett, mert azok megszeret ték és magukévá tették. Hivatást töltött he, ezé r t ma-
radhatott fönn és ú g y írt, ahogyan azt az idő megkívánta és akiknek írt , meg
érti: ették. 

A múltba:: kiverekedett népszerűségét nom halványítot ta el a sö-tét em'Ié-
•kű, kakastcil las-akasztóíás »fölszabadítás« sem. Ezt bizonyítja, hogy a '.négy ev 
után újra meginduló HID ötezer ipéldányát szinte a megjelenés pillanatában 
kapkodják szét. Nem napilap, nem Színházi Élet, hanem komoly folyóirat a mi 
lapunk. Ncíin t idom, hogy Magyarországon jelentne meg komoly folyóirat va
laha is százezres példányszámban? Mert s.záza!ékban ennyinek felel meg a ml 
mai Példányszámunk. És mindez a közismert és közmondásos bácskai közöny
ben.. J öivő ilyenkorig a tervünk, hogy megkétszerezzük jelenlegi példány számiun
kat. Mer i van olvasó, ha jó az í rás és ha eljuttatják hozzá . 

Még csak a jelentés látott napvilágot, hogy a Vajdasági Magyar Kul tűr 
Szövetség megindítja a HID-at és a posta már öntötte régi ismerős és isme-
retlzn olvasóink és barátaink leveleit, előfizetéseit, üdvözleteit és afölötti örömük 
tolmácsolását , hogy a HID ismét megjelenik. Csak három levélből idézek. Ai 
első egy miunkásé, a másik egy földmunkásé, a harmadik egy .szellemi mun
kásé . 

»A Magyar Szóhói értesültem, hogy a sötét erőszak által földre tiport j u 
goszláviai magyar dolgozók egyetlen folyóirata ismét megjelenik, aminek igen 
örülök . . .« 

»Keđves Elvtársak! A HlD megjelenése alkalmából üdvözlünk benneteket, 
mint régi barátok. A HID-at m i már régen vártuk, úgy mondva türelmetlen
kedtünk és készültünk kérdést intézni hozzátok, hogy mért nem adjátok már 
vissza a mi szeretett Hidunkat, de mivel hogy megjelent, most öröm tölti el 
szivünket, hogy a nagy megpróbáltatás u t án újra kezünkbe vehetjük ezt a sok 
lelket irányító folyóiratot . . . 

»Ha vannak nekünk való jobb könyvek, értesítsetek, mert nagy szükség 
van könyvekre. Ami volt, azokat mind meg kellett semmisí tenünk - ГбИ-ben, 
mert letartóztattak m'nket és többeket közülünk k i is végeztek, mint Tápai 

-Sándort, Recsó Antalt és még masokat«. 



»Annyi szenvedés, után jól esik hallani a jevő hitét, gondolatat, reniő-
nyét. Nem hiába harcolt az ifjúság és lett földönfutó, nem hiába fosztottak:, 
meg bennünket jogainktól . . . Harcoljatok tovább a HlD őszinteségével, lelketek: 
fanatizmusával a nagy vívmányokért. Harcoljatok tovább és világosítsátok be-
a 'legeszményibb emberi jósággal az Életet. Előre lankadatlanul a teljes győ
zelemig!« 
És m é g / e g y küldeményt említünk meg. S zúzáról jött, Baranyából , a vé r 

t a n ú halált halt Kis Ernőnk fajújából.- Egy előfizetési gyüjtőív. Tdidestele. 
Septében csak három kiválasztott í rás e'z, de ilyenek a többi hozzánk in 

tézett sorok mind. És büszkék vagyunk rájuk. 
¥ 

Üj év kezdetével szokás is, szükséges is és rendjén való programot adni 
a jövőre. Első szárnunk bevezető cikkében ezt részletesen k i is fejtettük, -úgy 
bogy s'zlnte fölöslegesnek tűüiik ilyen rövid idő multával ú j ra erről- beszélnünk. 

Mégis le kell szögeznünk, hogy minden erőnkkel és tudásunkkal: hazánk-
újjáépítését kel i szolgálnunk és olvasóinkra is ebben az irányiban hatnunk. 
Csakis c'lyan írás jeerihea mox lapunkban, imizí.y minden íziben, minden sza
vával ezt a célt művel i és erősíti. Jeleli számunkban közöljük egy mali idjosi 
olvasónk. Talpai Jánosnak í rásá t . Amit írt, az jó, de sokkal jobb lenne, ha a. 
legidőszerűbb -kérdésről, a földosztásról is szólott volna. Ezér t kérjük munka

társainkai , hogy az újjáépítést szemelőtt tartva а legégetőbb kérdésekről, а l.'S-
.lényegesebbről' í r janak. A költök ugyanúgy, mint szép-íróink, mert csak így v i 
hetjük ügyünk, népünk és hazánk ügyéi előre, karöltve testvér népeinkkel. Az 
elívcnt bölcselkedés csak akkor érdekes, ha öntudatunkat fejleszti és .akarat..u 
kat acélozza. Más programunk nincs. 

A napokban egy régi ismerősömmel beszélgetve a következő véleményt h a 
lot tam: »Jó a lapotok, de a régi ""valahogy jobb volt, harciasabb. ;lgaz, most 
hatalmon vagytok és így tulajdonképen (nehéz is támadni, harcolnia Tudom, 
többen gondolkodnak így, nemcsak a JíID-ról , de mind'en másról általában, 
amely azelőtt a rendszert rohamozta és ellenzéki sorban harcolt. Sőt sokan így 
vélekednek aktivistáink közül is. »Hja, könnyű volt az valamikor«, vagy 
»Könnyű nekik a tömegeket megmozgatni, ellenzéki sorban kuzdecick.« (Olyan 
á'lla-mök demokráciájára gondolnak, ahol a reakció uralkodik.) 

.Mivel ismerősömnek a válasszal adós maradtam, de mert a fenti nézet 
meglehetős szélies körökben elterjedt, ezt nem hagyhatom szó mélkül. 

Minket minden más párt tól-mozgal ómtól az különböztet me-g, hogy harcol
tunk és harcolunk. Még a célunk sem vál tozot t : az emberi jólét megteremtJs» 
0 földön a dolgozók összesége számára . A múltban is, most is a reakció •e'.'xn-
verekedtünk. Csak a jelszavak formája változott . M a haraumk nem rombol, lia-
niem épít . Az igaz, hogy ez nagyobb erőt k íván és ki tar tást , de annál l é l - K -
emelehb. Mert kíméletlen a mi harcunk és áldozatokat is k íván . Most nem ele
tet és nem vért áldozunk, de időnket, idegekiket, pillanatnyi kényelmünket . És. 
csak ,a megszokás vaksága nem'.láttatja, hogy.a küzdelem ma is tovább folyik, 
tovább kell, hogy menjen! De nem a nagyobb bérért, hanem a többet, a ion
ban termelésért . Mert ez mindennek az alapja. Mert miénk a gyár és miénk a 
föld. É s ezért harcolunk a munka' jobb megszervezéséért , a kul túráér t , a kiví
vott szabadság megőrzéséért . Magunkért harcolunk. 

É s mit tehetünk mi, mit tehet folyóiratunk ebben a harcban? 
Sokat. Rengeteget: 
Egv pillanatra sem szabad felednünk, hogy népünknek, dolgozóinknak — a 

-Magyar Szó mellett — mi vagyunk egyetlen nyomtatott í rása . Már multunk 
miatt is sokat várnak tőlünk. És teljes joggal. 

Ott kelli leniTiünk az élén minden íme^mcizdi-lásnak. Vezetnünk és tanácsol
nunk kell népünket. K i ке-Ц űznünk belőle a revizionista őrület ördögét és ú j 
életre, szabadságra ke.ll nevelnünk. Szabadságra , de nem olyanra, hogy a de
mokratikus jogokat a demokrácia ellem fordítsa. Meg kell tanulnia, hogy éljen 



a szabadsággá!, de ne hogy visszaéljen jogaival. És mindenek elölt valósággá 
kell váltanunk a testvériség, egység jelszavát . 

Nagy föladatok ezek. De nemcsak .a magunk erejére támaszkodunk. A V a j -
dasá1gi Magyar Kultúr Szövetség, kibontakozó munkája gyümölcsözi m á r ered
ményeit. Megjelent a Naptár , megjeletiik a szótár , megjelenik ;a daloskönyv, 
az előadandó színdarabok gyűjteménye és könyveket adunk k i . És nincs mesz-
sze már az idő, hogy megjelenjék a Szervezett Munkás is. Minden csak attöI 
függ. hogyan nyúj tanak nekünk olvasóink írásaikkal segítséget. 

De ez nem elég. Mé>lye'bbcn kevl bekapcsolódnunk a Népiront munkájába. 
Anyagot kell adnunk az olvasó csoportoknak és sajtóbizottságainkon a sor, 
,hogv megszólal tassák a dolgozó népet, mert ez nem csak a napisajtó k ö t e l e i 
ségie. 

Ezen felül i t t van Népszínházunk és i t t vannak lelkesen dolgozó színésze
ink. Itt vannak iskoláink és ha a megszállás gyászos miultjának acsarkodó j e l 
szavai tól megzavar tán is, de itt van az ifjúságunk. Ezt az ifjúságot álneveim 
és a népi demokrácia csa tasorába állítani olyan föladat, amely minden áldo
zatot megér. 

Mind ; m,:,nd össze kell fognunk egy lelkes egészibe és foil kell ráznunk dol
gozó népünket alélts ágából. Minden téren föl kell emelnünk dolgozóink szín
vonalát, elsősorban politikailag. Vnert csakis az í rás tudat lanság, a lelki sö té t 
ség, az e lmaradot tság jelképei a 30 és 35%-os nemmé,1: szavazók. 

És pillanatnyilag, mint mindegyikünk legfontosabb iö lada ta : földnélküli töV 
megeinket a földosztásban cselekvő részvételre bírni. 

Ne feledjük, hogy minden hibát, minden mulasztás t dolgozó .testvéreink 
számon kérnek tőlünk. És joggal teszik ezt. Mer t mi vagyunk a felelősek, hisz 
m i vagyunk az éden. 

• • • • • » 

PAJZS PÁL: 
O T T H O N 

Otthon most r í r rők ébredeznek, 
Oíthcji most gözötög a láp 
Fs fares? nagy léptekkel megy az idő 
M i n d g teváhb, tovább. 
С ^ ћ з п n?ég nem hrngzík madárdal 
f. fcertis. h^deg hajnalon. 
De titkos szavak súgnak, búgnak 
A fáradt magyar parlagon. 

Otthon még sötét és ó'mos az ég ; 
A lápi íldércc^í ' ánce t lelíenek, 
Da mcsrc:rr?eg:iek a b szakai ászok 
S megiidulnak az ösj kanászok: 
Valcmi'. tudnak, valamit sejtenek. 

Otthon még borgőzös álmát alnssza, 
Ezernyi megcsa't, f í radt bé re s ; 
Гтз jer? r hajnsl. a jövő hajnal, 
Vad ökölcsapással, gtrnyos kacajjal; 
A hclnap hajnala dalos és véres . 

Ot'hon mos:; új erők ébredeznek, 
Ot ho:i n . rs í gőzölög a áp, 
F'O íi'r;r.n nagy f é r ^ ^ k c l menekül ez (l 
hVrí'x tovább, fcváhl-

(Ukrajna 1943) 



Ű J V I L Á G O T É P Í T Ü N K 
Irta : Talpai János 

A nevem Talpai János. Régi munkás családból származom. Те1есз_ 
kán szül ettem 1893-ban. Ott is nevelkedtem és laiktam 1938-ig Ösme-
rem a HID-at, az akkori években folytatott harcait. Üsmerem a HID-
ban leközölt írásokat. Közvetlen munkatársam Telecskán Szabó Mihály 
munkás volt, akit a magyar fasiszta megszállók 1941 nyarán elfogtak 
és nyolc évi börtönre ítéltek. Egy társát négy évre, kettőt két évre. 
Szabó elvtársunk két társával ma sinos meg. Valószínűleg elnyelte 
őket valamelyik voronyezsi tömegsír, ahova a magyar megszállók 
kényszermunkára vitték. 

Most i t t élek Mali-Igyoson. 1938 óta i t t folytatom a munkát elv
társaimmal karöltve. 

Ezek a hangzatos szavak úgy tűnnek föd sokak előtt, a munkások, dolgozó 
parasztok és szellemi munkások között, mintha olyan idegen, szokatlan, lehetetlen 
csoda volna. Pedig nem olyan túl nagy kérdés ez az új világ, amelybe az újonnan 
születet t Jugoszlávia, a népekj testvériségének hazája tartozik. És ezit kell nekünk 
felépítenünk. És ez nem kérdés, hanem kötelesség. Kötelessége mindenkinek, aki 
testileg, vagy szellemileg dolgozik és aki i t t akar élni. 

Nézzük csak miben is kell, hogy ez megnyilvánuljon és eredményeket hoz
zon. Először, mint az szabad néphez i l l ik , szabad országban, szabad szemmel, nyíl t 
és helyes gondolatokkal' kell járnia minden magyarnak, hogy meglássuk azon mun
kákat, melyeket el kell végeznünk. Ezen munkák azok, amiket naponta elvégzünk. 
Ezek az apró munkák jelentősége annyi, mint a biztos alapon nyugvó épület falait 
rakni. És addig rakjuk, míg kész nincs az épület. így dolgozunk célszerűen. 

1, 
Nézzük csak meg a szakszervezetek munkáját a szervezés terén. A munkás

ság zömének még idegen a szabadság. Homályosan látják csak az u ta t Nem ösme-
rik a szerv érettségben rejlő erőt. Nem látják, hogy Titó Jugoszláviája a dolgozók 
országa és megtestesítője mindannak, ami a dolgozók jobb létét, családjaik boldog
ságát jelenti. Ennek a helytelen álláspontnak gyökerei nemcsak a 'fasiszta meg
szállás idejéből erednek, hanem az évszázados elnyomatás • talajába nyúlnak visz-
sza. Pedig a szabadság a dolgozó emberiség legnagyobb és legnehezebben kiharcolt 
vívmánya, amelyet minden dolgozó embernek értékelnie kell. Ezért kell erősíte
nünk a szakszervezeteket, hogy olyanok legyenek, mint a szikla és megáll hassák 
helyüket országunk felépítésének nehéz munkájában. A vezetőségbe széles látókörű, 
politikailag képzett embereket kell', előre kidolgozott terv szerint beválasztanunk. 
Fölvilágosító előadásokat kell tartanunk. Meg kel! ismertetnünk a fölszabadító har
cok vívmányait, amelyek a dolgorzó emberiség életszínvonalának felemelésében fog
nak megnyilvánulni. Rá kell világítanunk arra, hogy szervezkedési és szólásszabad
ság van és egyenjogúság. Ezzel'élni iskell tudnunk. Hogy ezt elérjük, látogatnunk 
kell a szakszervezeteket. Vita estéket kell rendeznünk. Olvasóköröket kell szervez
nünk, falvak és városok különböző pontjain. így ha tanulunk, rájövünk arra, hogy 
mit jelent a szabadság. Ez nemcsak kötelességet, hanem felelősséget is jelent. Elő
ször a néppel, azután önmagunkkal szemben. így felismerjük azt, hogy saját szer
vezettségünk és munkánk által felemelhetjük népünk és hazánk életszínvonalát. 
Saját kezdeményezéssel rohammunkát kell végeznünk, mert ma ez az ú t a több-
termeléshez, a jóléthez. A szakszervezetek kiépítése ezzel párhuzamosan biztosítja 
a többtermelés fokozását. Ügy a mezőgazdaságban, mint az iparban fokozott erő
vel, megfeszített szellemi munkával kell dolgoznunk, hogy eredményeket mutat
hassunk fel. Ne várjuk, hogy majd elintézi más, majd elvégzi más azt a munkát, 
amelyet családunk, népünk, hazánk érdekében nekünk kell megcsinálnunk. Mert 



akkor a mi életszínvonalunk nem emelkedik soha. Hiába panaszkodunk, hogy nincs 
ruha, vagy cukor. De ha minden erőnket és tudásunkat a munkába adjuk, akkor 
haladunk az újjáépítés terén szabadságunkért és jólétünkért. 

2. 
Az újjáépítéssel kapcsolatban hozzá kívánok szólni a most megalakulói élben 

levő termelőszövetkezethez. Ezen szövetkezetek megszervezése időszerűvé vált és 
őket a legszélesebb termelő rétegek bevonásával kell megszerveznünk. Az ilyen 
szövetkezetek kiépítése megkönnyíti a termelés menetét és az árúcsereforgalmat. 
Ennek következtében megkönnyüT a szövetkezetbe tömörült földművesek munkája 
a termelésben. Gépesítenünk kell a mezőgazdaságot. A szövetkezet mindenfajta gé
pet be tud szerezni és ennek folytán könnyebben fokozzuk a termelést. Az idény
munkákat rövidebb idő alatt befejezhetjük és így időt nyerünk. Ezt az időt fel-
f elhasználjuk arra, hogy a parasztság, az évszázadok óta állati sorsba döntött pa
rasztság önművelődését elősegítse. Hogy újságot és könyveiket olvashasson. És így 
megismerkedik az új világ, az új élet menetével, kultúrájával, szellemi és gazda
sági életével. És így önmagát is megismeri. 

A termelőszövetkezetek segítségével és azok tervszerű munkálkodásával meg-
könnyül az árucsere-forgalom kiépítése és lebonyolítása. Ezzel is hozzájárulunk 
ahhoz, hogy saját életszínvonalunk emelésével egyúttal segítjük az új Jugoszláviát, 
amely a. mi hazunk. És hozzájárulunk annak felépítéséhez. Mindazok a földműve
slek, akik figyelemmel kísérik a világ eseményeit, bátran hozzá segíthetnek ezen 
fontos termelőszövetkezetek kiépítéséhez. Ezen fontos intézmény terjesztése jelen
tősen hozzájárul a letűnt világ korhadt és kivénhedt gazdasági rendszerének az 
eltakarításáíiosi. A mult a parasztságot vas korlátok közé szorította. Ezt a keserű 
multat égy pillanatra sem szabad felednünk. Szabad hazánkban, amely százezrek 
véréből született meg, új élet sarjad. Üj élet számunkra is, a föld rabjai számára. 

Ennek tudatában a dolgozók világának új szellemétől áthatva kell elkezde- ' 
niink a munkát szabad hazánk szabad népeinek testvéri szeretetétől támogatva ön
magunk, családunk, népünk és hazánk boldogabb jövőjének építésén és istápolásán 

GALAMB JÁNOS: 

P R O L E T Á R O K D A L A 
Voltunk az élet keserűsége — 
Miénk volt minden szenvedés és j a j . . . 
A könny és verejték golgotáját 
Jártuk vériköpő, hörgő tüdőbajjal. 

Betegen, fáradtan vonszoltuk testünk, 
Kakasszóra sötét utcákon át, 
Ökölheszorult kézzel — és némán, 
Gyűlölködve lestük a virradást. . . 

Fekete sorunk ezreket számlált, 
Kik esőbe, szélbe, hóba jártuk 
— Fényes paloták szolgái gyanánt — 
A megdagadt külvárosi kátyút. 

És mégis hittük: üt majd az óra: 
A zsarnok bilincs lehull a porba 
S a vörös nap éltető sugara 
A sötétséget odvába fojtja . . . 

Mi álltuk s álljuk ma is a harcot 
S diadalra visszük a lét igazát: 
Bohammunkával teremtjük meg a 
Mnnkások, parasztok közös államát! 



A F Ö L D K É R D É S 
Irta: Olajos Mihály 

A földkérdéshez alapjában három kérdés tartozik: 
1. a föld birtokviszonyainak kérdése — ide tar tóz k a földreform is; 
2. a föld megműve lő , a parasz .ság társadalmi állásfoglalásának ké r 

dése: a parasz tkérdés — ide tartozik a parasz tság szövetkezése a 
munkássággal , a népi értelmiséggel és 

3. a föld kihasználásának, termőképességének növelése, a dolgozók 
társadalmának közös jóléte érdekében • ' _ ide tartozik a nép4- ya-
gyont képező, továbbá a földreformok folytán a parasztok tulajdo
nába jutott, vagy már előzőleg a kisparasztok tulajdonában vqlt 
nagyszámú kisbirtok, kisgazdaság gépesítésének, korszerűsí tésének 
kérdése is. 

Korszakunknak, mai időnknek iö jellemvonását a világ szabadságszerelő , • 
demokratikus népi erői által folytatott küzdelem határozza meg, az elnyomó 
törekvésű v lágreakció és annak bárhol jelentkező ügynökségei ellen. A népi 
demokrácia harcosa szerte a világban a dolgozó nép. Jelszava: biztonság és 
béke a népek egyenjogú együt tműködése és önrendelkezési joga alapján, test
véri népek boldog vi lágának leépítésére. Tiszta népi demokrácia, t e l j es ,népsza
badság megvalósítása. Szabadságot, elemi emberi szabadságot minden népnek, 
a szoc'ális igazság megteremtése és nem utolsó helyen — földreform: annak a 
tulajdonába juttatni a földet, aki azt megmunkálja. 

A li't'e.r-ellenes szövetkezés te'ies győzelmével végződött második vi lágháború 
világtörténelmi ielentős/gű eltolódásokat eredményezett , az eseményeket moz
gató erők viszonyában. A szabadságszere tő népi erők, elükön a munkások, pa
rasztok és a népi értelmiség szabad hazájával a Szovjetunióval ebből a küzde
lemből óriási mértékben megnövekedve, s z l á r d a b b r egységbe tömörülve, a küz
delemtől megacélozot'tan kerültek ki . Éppen ezért a végbement erőviszony elto
lódás a haladó erők javára , a népellenes elnyomó erők rovásá r a történt . Ez a 
helyzet világviszonylatban, ez a helyzet az egyes országok, főleg európai o r szá 
gok, de kivált a kelet és délkeletenrópai országok eseteiben. 

A Vörös Hadsereg és a vele szövetséges hadseregek győzelmei, illetőleg a 
fasiszták és mindenfajtája csatlósai elkergetése folytán, a népi erők egész sor 
közép- t kelet- és délkeleteurópai államban íe örték a népellenes, népelnyomó, 
fasiszta, félfasiszta csoportok, pénzmágnások, uzsorások, grófok, bárók, bojárok, 
pánok, szpahik, junkerek ura lmát és ezek helyén kiépítették a demokratikus népi 
uralmat, mely az a lapvető népi tömegek, a munkások, parasztok és népi értelmi
ségiek érdekei t^yédi . A dolgozó nép teljes szabadsága a Szovjeturtión kívül is 
egész sor országra kiterjed. Ennek az erőeltolódásnak, a népi erők tulsúlybajutá-
sának, a demokratikus, népi uralomnak köszönhető, hogy egész sor országban 
napirendre tűzték és gyorsan és gyökeresen megoldják áz együk legnagyobb,, 
de m ndehesetre legrégibb társadalmi kérdés 1- — a földreformot. 

' Jugoszlávia, Bulgária, Magyarország, Albánia, Románia, Lengyelország föld-, 
nélküliéinek, vagy szegényparasztia : :nak többévszázados, évezredes vágya : saját 
bir tokába kapni meg azt a földeit, amelyet verí tékével öntöz — m e g v a l ó s u l t , 
vagy megvalósulóban van. Mindezekben az országokban ugyanis, vagy m á r 



végrehajtották, a gyökeres és igazságos földreformot, amely a földet megmű
velő, nek birtokába jutíatta, mint Lengyelországban.. Magyarországon, Roma-. 
Idában; vagy már meghozták a törvényt rá, hogy azt íiamarcsam végrehajt
sák — mint Jugoszláviában —, vagy készülnek arra. hí gy töi \ inyta k'assák. 

Ezekben az országokban az elűzött fasiszta, féilfas'szta hatóságok maka-
csul védték a icudaüzmus maradványait, a mamuJ) rtukokai, vagy a tőkés 
vállalauk kezc::i 'evő nagybirtokokat és 'minden. esetben olyan rendszerek 
fcnmarkV, ívcc'ö: votr!*, melyekben a föld legnagyobb része a nép kizsákmá
nyoló rak k c / é l c n \ < t, mig a földnélküliek, vagy szegényparasztek, ak k a 
földet megir.üvelick,- veroj .ékükkel, sőt vérükkel öntözték — csak rabjai lehet
tek a füleinek. A föld, amit annyira szerettek, csak erejüket szívta, életüket 
tmćsrte ' te , dc nem lehetett jólétük forrása. Ilyen kizsákmányoló rablógazdálko
dást in'yíatlak a fasiszták, ilyen igazságtalan földbirtokviszonyt igyekszik fenn
tartani a reakció szerte a v lágban. ahol csak teheti, ilyen embertelen viszonyok 
védői. fejlesztői voltak az említett országokból elűzött hatóságok elődei a-
hűbér 5, m:n:csi korszakokon át visszamenőleg, egész az ókori hűbéri és rabszolga-
rcndszcíeVg. Jugoszlávia, Magyarország, Románia és a töblr országok minden 
ezcltlt ; rra'l odói, hatalmai — nevezték azokat Hitler-pribékeknek, Péter király-. 
ink. £ándc-r királynak, Horthy Miklósnak, Antonescunaík, Maniunak, Bratjanunak, 
vagy gyűjtő néven fas'szta megszállóknak, nagyszprb hegemonista klikknek, 
M tier magyar f?si*.z:a csatlósainak, vasgárdista bandának, mind-mind a föld becsü
letes dcignzó'tfak kisz :polyozól, durva elnyomói voltak. Szöges csizmával tapos
ták a földnélküli dolgozók és parasztok legégetőbb vágyát — hogy övék legyen 
a föld. A közepparaszb król ped g a hetcd'k bőrt :s lenyúzták adókkal, vámokkal, 
uzsorával. A mi hazánk népeinek története épp úgy, mint az évezredes magyar 
mult, a földet niegmüvelők elnyomatásának, raboskedisának története, a föld 
rabjai által földért, szabadságért folytatott harc ezeréve. És ugyanez a többi 
országok né"2lnc\- 'örténe 'e \s Ezt az embertelen á l lapom dön i le a dolgozó nép 
sorra, irii-dazoii államokban, ahol teljesen felszabadult. Ezeket a megváltozna at-
lannak hiv.t, igazságta'an brb-kviszonyckat számolják fel Jugoszláv"*, Magyaror
szág, Lengyelország és a. többi országok paraszjai. amikor maguk kezébe veszik 
az okot meg llető földet és egymás között felosztják. 

Jugoszláviában is, mint m'ndcn országban, ahol a nép m é g , n e m hajtotta 
végre n. gyökeres földreformot, szintén messzemenően igazságtalan birtokviszo
nyok alakuljak ki. A fö!d jelentős része nagyb ríckosok kezén volt. Ezek a nagy
birtokok, az egyházi nagy vagyonukkal a hűbériség bástyáit képezték. A föld 
más'k je'-ent-or része a hnr»ko\, irarmágnás(k. kereskedők, ügyvédek, kulá-ok 
kezébe került. Ide vándorolt a föld az agyonra adósodott, adókkal, vámokkal, 
uzsorakamatokkal agyennyúzott, mindenükből kiforgatott kisparasztok földje. Így 
lettek a kisgazdákból törpeb'rtokosck, ezekből pedg földnélküliek. 

Jugoszláviában 2C8 nagybirtokhoz 350 ezer hektár föld tartozott, ugyanakkor-
337 ezer törpebirtokosnak csak 540 ezer hektár földje volt. Tehát a 208 ne.gy-

= birtokos mindegyikére átlag 1874 hektár föld jut, mig a 337 ezer törpebirtokos 
nrndegyükérs m'ndössze 1.6 hektár esik. Csak Szerb a területén 9C0 volt az 50 
hektárnál nagyobb gazdaságok száma. Ezekhez a gazdaságokhoz összesen 75 ezer 
hektár föld tartozott. 120 nagybirtokos 35 qzer hektár földet birtokolt. 

Hazánk dolgozó népe — közö'.tük á föld dolgozója is — kivívta szabadsá
gát. Népuralmunk, földmunkásaink és szegényparasztjaink, de egyúttal egész dol
gozó népünk érdekében is, meghozta a födreform törvényt. Ezzel a törvénnyel 
hazánk dolgozó népe kiragadja a földet a nagybirtokosok, kulákok, pénz- és 4>ar-
mágnások — -egyszóval a földművelő nép kiszipolyozó na>k kezéből és'azoknak 
a fö'dct művelőknek kezébe adja. akiknek egyáltalán n'ncro« földjük, vagy kevés 
földjük vau. A törvény kimondja: »Azé legyen a föld, aki megmuveli!« Ennek 



72 Olajos Mihá'y: A földkérdés 

Végrehajtásával megvalósul legforróbb vágya mindazoknak, akik azelőtt csak a 
más földjén izzadtak. 

A törvény kisajátítja az összes 25 hektárnyi termőföldet, vagy 45 hek tá r 
ny i összterületet meghaladó föld és erdőbir tokosat . Kisajátítja a pénzintézetek, 
iparvállalatok, társulatok és egyéb jogi személyek földbirtokát, ugyancsak kisa
játítja az egyházak, kolostorok, vallási intézmények földbirtokait 10 hektáron, 
kivételes esetekben 30 hektáron felül. Ez a kisajátí tás nem csak a földre, hanem 
a gazdasági felszerelésekre, épületekre is vonatkozik és ellenszolgáltatás nélkül 
tör ténte . Kisajátítja továbbá a törvény a nagygazdák 20—35 hektáron felüli föld
iét is, valamint a nem földműveléssel foglalkozó magánszemélyek 2—5 hektáron 
felüli földtulajdonát. A földalapba kerül továbbá népemk á ru lónak , az elűzött fasisz
táknak, háborús bűnösöknek, a nép ellenségeinek, valam'nt a kitelepítésre váró né
metednek elkobzott vagyona. ;s. Ugyancsak a szétosztandó földalapba kerülnek a há
ború folytán gazda és örökös nélkül maradt földek. Mindezt a földet földmun
kások és kevés földdel rendelkező parasztok kapják oly módon, hogy gazdasá
guk 5 hektárnyi legyen, д kapott föld azonnal a földosztásban részesült egyén 
öröklendö tulajdonába megy át, azt telek-könyv-ileg mindjárt a nevére írják. 

A törvénynek ezek a rendelkezései bizonyítják Tito marsalunk ama kije
lentését, hogy gyökeres földreformot csinálunk. 

W t a k földreformok a régi Jugoszláviában is. A fasiszta magyarok is csinál
tak földreformot, de ezek nem tüntették el a nagybirtokokat, nem adták a földet 
a dolgozók kezébe. Ezek csak képmutatásra., a nép szemébe porhintésre szolgál
tak. Keveseknek adtak ugyan földet, de az illetők egyéb segítség híjján nem 
tudlak boldogulni. A földosztásból mindig kizárták a nemzetiségeket , így az 
egész földreform a sovinizmus, a gyűlölet szí tására szolgált. 

A mi dolgozó népünk által végrehajtandó földosztás gyökeres lesz. Egy-
csapásra feloszt m'nden nagybirtokot. Alaposan kirántja a szőnyeget a föld dol
gozóinak kizsákmányolói alól. De egyúttal arról is gondoskodik a törvény, hogy 
a régi igazságtalan állapotok soha vissza ne térhessenek. Kimondja, hogy 20 
évig tilos a kapott földet eladni, eltulajdonítani, vagy bérbeadiv. Azt is bizto
sítja a törvény, hogy a föld új elfoglaló! fel tudják virágoztatni gazdaságukat , 
mert a földdel együtt, — anrnt mód nyílik arra, — gazdasági felszerelést, szer
számot is ad. Egyébként a mezőgazdasági gépállomások hálózatának erősí tésé
vel, a traktorok százaival és ezre vei, módot nyújt államunk minden dolgozónak 
a föld megművelésére . 

A mi földreformtörvényünk hazánk minden népének vívmánya. Hogy lé t re
hozhassuk, hazánk minden népe harcolt, éppen ezért hazánk minden népének 
földmunkásait és szegényparaszt jai t földhöz juttatja. Most földet kapnak a ma
gyar földnélküliek is a t e s tvemének dolgozóval együtt . »Akié a föld, azé a 
haza!« — mondogatták a dolgozók, д jugoszláviai magyar falusi szegénység 
b-r tokába kapja a fe'det, melyen dolgozik, övé a föld, tehát övé a haza is. ez a 
haza, a Jugoszláv Népköztársaság, amelyben élünk. 

A törvény oít juttat földhöz minden földigénylőt, ahol az illető lakik., vagy 
•a hozzá legközelebbi községben, ahol földfölösleg van. Ámde hazánknak vannak 
kevés termőfölddel rendelkező vidékei, ső t 'megművelhe tő földdel egyáltalán nem 
rendelkező részei is. Ezen vidékek földigénylőit csak máshol, legfőképpen Vaj
daságban lehet kielégí teni Ezért történik crnagoraiak, boszniaiak, szerbiaiak 
Vajdaságba telepítése. Ezelőtt is voltak telepítések, de a mostani minden eddigi
től különbözik. E z e l ő l mindig azzal a céllal telepítettek, hogy a népeket össze
veszítsék. Sokszor a helyi szegénységet űzték el földjéről és helyére telepítet
tek. Így uszították egyik szegény népet a más ; k ellen. Most nem ez történik. 
Azok, ak'k hozzánk jönnek testvéreink voltak még mielőtt idejöttek volna. Har-



cosok, hősök, a mi szabadságunkér t is harcoltak. A föld magyar dolgozói földet 
kapnak. Ez azoknak is köszönhető akik hozzánk jönnek bármely részéről ha
zánknak. Nem foglalni, hanem építeni, dolgozni jönnek a mi Vajdaságunk felvi
rágozta tására . Ök űzték k i földünkről a németeket és fasiszta csatlósaikat — 
igazságosan megilleti, t ehá t őket az a föld., amelyhez jutnak. A helyi földnélkü
liek pedig elfoglalják a helyi nagybirtokosok és egyéb igazságtalanul birtoklók 
földjét. 

A törvényt a nép harcolta k i , a nép képviselői -hozták meg, maga a nép 
fogja végrehajtani is. A kisajátítás nyilvános tárgyalásokon történik, д föld-
né lkülek maguk mondják meg kiknek a földbirtokát éri a törvény, mekkorák az 
egyes kisajátítandó birtokok, kinek mennyi földet hagyjanak és végül kiknek 
osszák k i a kisajátított földeket. Maguk a föld dolgozói veszik el a földet azok
tól, akiket nem illet meg. Ök maguk rendelkeznek azzal a földdel, melyem any-
nyit görnyedeztek. — I ly széles és nagy a mi népünk szabadsága. Ezzel válik 
dolgozó népünk ereje mindennél hata lmasabbá. 

A fasiszta reakció azzal ijesztgette a parasztokat, hogy amerre a Vörös 
Hadsereg megy mindenkinek elveszik a földjét. A mi földreformunk élő bizo
nyíték ez állítás hazug mivoltáról. Csak azoktól veszi el a földet, akik azon 
nem dolgoznak, akik azt igazságtalanul bitorolják, de meghagyják azoknak, 
akik azt saját kezükkel művelik. Földrefonntörvényünk megvédi a középparasz
tot — nem veszi el földjét. Ak i maga dolgozik földjén, még ha nagygazda is 
20—45 hektár földet meghagynak neki. Az elvett földért s kár tér í tés t kap, akár 
a nemföldmüves középpolgár is, akinek 2—5 hektáron felüli földjét sajátítja k i 
a törvény Arról pedig, hogy a földreform a 10—20 holdas kisgazdák földjét el
vegye — szó sincs. Éppen a fasiszták és népáruló támogatói voltak azok, akik 
uzsorakamatokkal, vámokkal, árverési dobszóval kiforgatták földiéből a védtelen 
közép- és k sgazdá t . A gazdatársadalomnak a m\ törvényeink éppen védelmet 
nyújtanak. 

Az az ijesztgetés is fasiszta humbugnak bizonyult, hogy köztulajdonba 
vesznek minden földet. A mi törvényeink éppen magántulajdonba, örökölhető 
telekkönyvi tulajdonba adja a földet megmunkálóinak. Ha azonban akadnak föld
munkások, akik termelőszövetkezetet létesítenek és kapott földjükét közösen 
akarják megmunkálni, a törvény az ő akaratukat is tiszteli. 

Akadtak püspökök, akik pásztorievelükben a földreformot egyházüldözésnek 
minősítették. Az igazi keresztény ember csak tiltakozhat az ellen, hogy a dol
gozó nép évezredes vágyának megvalósulását egyházüldözésnek, vallásellenes
nek bélyegezzék. Ha egyes püspököknek fáj, hogy a nép nagybirtokukat fel
osztja, az azt Jelenti, hogy ők továbbra is kizsákmányolni, nyomorúságban sze
retnék tartani a népet, tehát nem jót, hanem rosszat akarnak a népnek, nem 
barátja;, hanem ellenségei, д törvény az egyházaknak csak 10 hektáron, sőt 
bizonyos esetekben 30 hektáron felüli földjét veszi el, tehát hagy a püspököknek 
is. habár ők ezr tán sem dolgoznak rajta. 

A törvény még kimodia, hogy a földalap egy részét meghagyják állam-
vagyonbau mintagazdaságok létesí tésére, minőségi vetőmagok előállítására, 
tenyészállatfarmok felállítására, mezőgazdasági Iskolák, intézmények, gépállomá
sok é s ültetvénytelepek részére . Ez az intézkedése a törvénynek nagy jelen
tőséggel bír a földbirtok viszony és az egész földkérdés megoldásának szem
pontjából. Az államvagyonokon ugyanis megmutat ják népünknek, hogyan lehet 
a mezőgazdaságot korszerűsíteni. Jófajta magvakat és jó állatfajtákat fognak 
kitenyészteni földművelő népünk számára . így a földhöz jutott parasz tság ha
talmas segítséget kap országépítő munkájában. 



Az eddigi igazságtalan birtokv'szony rendezése hazánkban óriási jelentő
séggel bír. Nagy lépés a szociális igazság megvalósításában, hatalmas csapás , 
népeink ellenségére, a reakcióra és óriási győzelme hazarak dolgozó népeinek, 
a munkásoknak, parasztoknak és népi értelmiség éknek. A földreform végrehaj
tásával erősítjük demokráciánkat, szilárdítjuk népeink frontját, növésük hazánk, 
a Föderatív Jugoszláv Népköztársaság erejét, ezzel pedig hozzájárulunk a 
népek békéje, biztonsága, és boldog jóléte érdekében folytatott harchoz. 

Nézzük meg a helyzetet másutt. 
Milyen állapotokat számolt fel a Vörös Hadsereg által felszabadított magyar 

nép? Milyen helyzetnek vetett véget a fiatal magyar demokrác a? 
Magyarországon^ 1935-ben 1 millió 600 ezer földtulajdonnal rendelkező 

egyénnek összes?n 16 millió hold földje volt. Az 1 millió G00 ezer íöidiulajdonos 
közül 12 ezer birtokos rendelkezett százhcldnál nagyobb fö'dbir tokkal és ezek 
összesen 7 millió 700 ezer held földet tartottak kezükbon. Ugyanakkor a z egész 
országban 1 mi!! ó 2C0 ezer ötholdr.sná! szegényebb törpebirtokos mindössze 
1 nvl! ó Cf;0 ezer haddal rerdclSeze;'". Ez azt jclen-ti hogy a fö'dii'laicc-iosoki-ak 
mindössze 1%-a — a felsőtízezor —, az egész földvagyon 4cS%-át tehát majd
nem felét tartotta kezében, mig a földtulajdonosok 72%-a, w földvagyonnak 
mindössze 10%-val rendelkezett. A 1- ezer nagybirtokos ütszörannyi földet bir
tokolt,, mint amennyit az 1 mill o 200 ezer törpebirtokos magáénak mondhatott. 
A 12 rze^ .nagybirtokos in nűegy kére 630 r ,.o1d j n - i t , míg az l m llió 200 ezer 
törpebirtokos mindegyikére átlag 1 hold osett. Ezt a helyzetet betetőzte még az a 
szt nvüség, hegy a 12 ezr; rii'gy b'ytokr.:; köz; ' 1 К;7ч'--, teiuV; n íöldlu 'ajd: rosok 
Ó.07%-a, 4 mill 6 800 ezer hold földet, tehát a földvagyon 30%-át tar otta kezé
ben. A nemesi arisztokrácia maga liáromszoranniyi földet lar'.ott kezében mint 
1 millió 2Г0 ezer töi , :e: ; : !tokos. Az Eszterháziak c'-b m'ni <N: c:ar holdja, Fesiexics 
Sándor a nyilas gróf 113 ezer holdja, vagy az egyház 946 ezer holdja még ezek 
között is a díszpéldányok. 

Ugyanekkor az országban több r.rnt 600 ezer földnélküli agrárproletár, cs3-
léd, kommenciós, napszámos volt. 

Ezek az adatok bizonyítják, hogy a nemesi arisztokrácia volt Magyaror
szág valócii ura. Később pedig a fináncíökc é> ipari tőke. ic'a'akulásával az arisz
tokrácia összeházasodott az ipar és pénzmágnás csa 'áückkal . így alakult ki Ma
gyarországon az a íélhíibéri. romlottságában párat lan, uralkodói klikk, a'uely a 
magyar népet, de főleg a föld dolgozóit a legemberteleiicbbüi k'zsákmányolta, 
a legkíméletlenebb .elnyomatás alatt tartotta. Horthy uralma — ezeknek az 
uralma* volt. д Hor íhy-Magyarország egész államgépezete ezeknek az érdekeit 
védte a dolgozó magyarokkal szemben. Ezeknek az érdekében k ü l d i k börtönbe, 
akasz.ófára a magyar nép harcosad, ezeknek az érdeke ért. vad kapzsiságuk 
kielégítéséért, váit Horthy és Szálasi Magyarországa a hitleri fasizmus csatló
sává, ezek érdekeiért folyt két évt zeden át a soviniszta, revizionista propaganda 
a magyar és szomszéd népek összeveszi .ésére, amely torzsalkodás szörnyű 
áldozatokat követelt a. magyar néptől is. A magyar felsőtízezer érdekében gyi l 
kolták le a vajdasági szlávok ezreit, ezek érdekében akasztották fel Mayer 
Otímárunka; ver ték agyon Vukovics Máténkat . Ők küldték halálba piszkos 
érdekeikért a magyarok százezreit a keleti fronton. Ök segítették a német fas sz-
tákat a magyar városok és falvak kirablásában, pusztí ásábr.n, a z:-:Jól; és ma
gyar antifasiszták kiméletien gyilkolásában. Végül: az ö i ;r s 11 s. : r . : ék 
visszaállítani a Kisgazdapártba .bebújt »belvárosi kisgazdák«. akkor a magyar nép 
rovására külföldön ravaszkodó Eckhardt Tibor u t a s í t á sá ra régi receptre újra 



megkísérlik feltámasztani a revizicnizmust, Magyarországot ped g ismét a szon> 
szédos népeket veszélyeztető, de a magyar népre halálosan veszé lyes üióditótö-
rekvések központjává tenni. 

A Vörös Hadsereg halálos csapást mért Hitler magyarországi csatlósaira, 
Magyarország* előnyomuiásával megsemitrsítette, vagy elűzte a Gestapo hóhé
r á t , Horthy pribékjeit, Szálasi csőcselékét és ezzeJ kiragadta Magyarországot 
évezredes ellenségének, á németnek halálos öleléséből, visszaadta függetlenségét 
és megszabadítottar a magyar népet kapzsi elnyomóitól. A teljes szabadságra 
jutott fiatal magyar demokrácia pedig minden erejével dolgozik egy új, béke
szerető, a szomszéd országokkal bará ságban élő, a szomszéd népekkel együtt
működni törekvő Magyarország kiépúésén. Ebben az országban a hatalom a 
népé — a föld pedig azé, .aki" .megművel:. 

Hogy ez mennyre igy van azt legjobban bizoayíua a demokratikus ma
gyar nép olső nagy lépése — a földreform végrehaitása. Horthy kormányai 
néhányezer htid földet osztottak évente porhintésként a nép szemibe. .Közben 
mindig arról panaszkodtak, hogy mily óriás- erőfeszítésekéi is micsoda hosszú -

időre van szükség a földreform megvalósításához. A szabadsághoz jutott magyar 
földnélküliek fél év alatt a gyakorlatban is megoldó:tá,k a kérdést; elfoglalták a 
földet és telosztriták rzok között, akiket megllet. Felosztottak minden 100 hold
nál, Budapest környéken minder. 50 ho'dnál nagyobb birtokot. Ćsszesen több 
mint 5 millió hold földet osztottak fel. Halszázezer család jutott e^zel földhöz és 
kielégítelték a falusi szegénység % részét. A földoszlás megvalósításával — 
aniont azt a magyar nép leghűségesebb és legharciasabb vezére Rákosi Mátyás 
mcndoíta — a magyar demokrác'a ledöntötte a rcakc'ó legerősebb oszlopát. 
Megvalósult a föld dc/gozó'n?.k „évezredes álma: övék lett a föld, a sajátjukon* 
dolgoznak. A*füldhöz jutottak százezrei pedig "űi bizaJormnal néznek jövőjük e lé 
és crősit'k a demokratikus erőknek azt r frontját, amely minden erejét Jatba-
ve.'i a nép szabadságának megvédéséért és jólétének kivívásáért folytatott 
küzdelemben. , 

д demokratikus Románia népe a G r oza Péter kormányának vezetése alatt 
folyó év inárc'usában szmtén felszámolta a bojárok és financoligarhia uralmának 
legerősebb oszlopát: a nagybirtokot. A földosztás előtt Romániában 12 ezer 
földbiitC'kosaiak ugyanannyi földje \ K t , mint 21 milbó parasztnak. A földreform 
k'vette a* földet á bojárok kezéből és átadta a földnélkülieknek és szegénypa
rasztoknak. Erre az úgynevezett történelmi pártokba — Maniu és Bratianu párt
iába — tömörült rcakc'ó rzabctázzsrJ felelt. Sőt a szabotálást elkezdte mindjárt 
a Vörös Hadsereg bevonulása után д \vy.]\ év őszén a rcmán nagybirtokosok 
a földnek mindössze C"'-át .művelték meg és többet nem is ?kartak megmun-
ká*4i. Ámde a íöjd dolgozói észrevették a reakc'ó ravaszkodását, amellyel 
éhbalálra ifléhc a dolgozó r.ére. éi- ők maguk munkálták incg azt a földöt, amit 
a bojárok parlagon akartak hagyn'. д földreform minden 50 hektárnál nagyobb 
területet felcsztc-tt. Oe írásban :s gvökeres változtatásokat hozott a Gróza kor
mány: eltörölte a sacgtnyprj-aszíck adóságait. Ezek az adóságok a legsötétebb 
népelnyo.nó és fasiszta ural<%m idején széd'tö magasságokat értek. el. A parasz
tok adósága 5 az egész földvagyen két-háromszorosát tet ék ki. д nép; demokrácia 
uralomra jutásával ez az állapot egy csapásra megszűnt. Románia dolgozói pedig 
őrködnek majd afölött, hogy a régi állapotok sdha v'ssza ne jöjjenek, kivívott 
szabadságukat pedig nv'néi jobban bővítsék, minél erősebbre k'éptsék. Románia 
földhöz jutott paraszt-ága megh'us tja a irmán'?.1 rcakc'ó pokol terveit. 

Ugyanilyon, vagy téliesen hasonló Igazságtalan és sötét helyzetet számolt 
fel a demokratikus lengyel'nép is. Körmük szakadtáig védték a tartománykiter
jedésű földbirtokokkal rcrMc'kezö lengye; pánck hata'muk a apját — a nagy-



birtokot. Ámde a felszabadult lengyel parasztok nem akartak újból azoknak az 
e lnyomatása alá kerülni, akik azelőtt úgy kezelték őket, mint a barmokat, sőt 
annyira se becsülték. Ezért első lépésük felszabadulásuk után az volt, hogy fel
osztották a földet maguk között és ezt tőlük többé senki soha el nem veheti. •— 
Így foglalja el a földet az albán paraszt, a bulgár paraszt és így fogjalják majd el 
a többi országok dolgozói is. 

(befejezése a köv. számban) 

JÓZSEF AlTILA: 

B Ú Z A 

3 Zúdul a szél a rétekre, 
sóhajunkkal keveredve. 

1, 2 Dohog a föld, zúg a búza, 
2 Zeng a búza. 

1 Verejtékünk egy-egy cseppje 
száiaz földdel gyúrva egybe 
búzaszem a búzaszáron. 

1. 2 Zúg a búza. 

I. szóló Kenyér magva 
Két női hang tőke magva, 
3 megy a csűrbe 
2 int a bankba. 
1, 3 Hozzánk nem ér, csak a hangja: 
2, 3 Zúg a búza. 

2 Nő a búza, íogy az inség. 
1 £csarkdiik az ellenség. 
3 Nem menekül a fasizmus! 
1, 2, 2 (tompán) S zúg a búza. 

I, II , I II szóló — Ahol növök, táborom van, 
hadirend a táboromban, 
golyó, sortűz kalászomban 

1, 2, 3 zúg a búza. 

1 szóló Ide, aki földet szántott! 
III szóló Ide, aki traktort gyártott! 
1, 2, 3 Segítsetek, proletárok! 

Zúg a búza! 

A második szakasz elejétől kezdje három női hang halkan mondja: »Ziig 
a búza«, aláfestve a kórust, amely aláfestés a szakasz utolsó soránál fölerősödik. 

A harmadik szakaszt már fiárom női hang és három világos férfihang festi 
alá, a negyedik szakaszt három női hang, három világos férfihang és három 
sötét férfihang, az ötödik szakaszt négy női hang, négy világos férfihang és négy 
sötét férfihang. 

A hatodik szakaszban a kisérő hangok egyre erősödnek, a szólók meg tííl-
kiáltják a kíséretet, azonban a végén már az egész kórussal együtt harsogják 
a kisérő szólamok is: »Zúg a biiza!« 

A kórus beosztásánál a következőképpen értelmezzük a számozást: 
1: világos férfikórus I : világos férfiszóló 
2: női kórus II: női szóló 
3: sötét férfikórus ///: sötét férfiszóló 



A D E M O K R Á C I A K É T R E N D S Z E R E 
Irta : Braun Ietván 

A nyugat-európai polgár elősizö-r a .szovjet-oémet háború ki törésekor kellett, 
hogy észrevegye, hogy ©letét eddig kínai ifal zár ta körül. A Iháiború folyamán 
azután látnia kalilett, hogy amíg ő a nyugati féltekén ellve azt hitte, hogy min^ 
dent ismer, amit ismernie .kell, Keleten olyan dolgok történnek, melyeknek lé
tezésé í ÖL fogalma sem volt. Észre kellett vennie, hogy amíg az előtte ismert v i 
lág »'demokra tikIJS«, szabadságot hirdető országai hetek, sőt naipok alatt te t ték 
le a fegyvert a fasiszta hordák előtt, Keleten szikla .szilárdan á'lil egy biroda-
lioim, meily minden különös kikötés és hosszadalmas diplomáciai megbeszé lés 
nélkül éilére áll a Leigázott népek szabadságmozgalmának, hogy azt végül dia-
dalra vigye és ezzel diadalra vigye a demokrácia hallhatatlan eszményét is. 

A -háború rést ütött a K í ti a i f a 1 o n. É s ezen a résen egy ór iás körvo
nalai bontakoznak k i , egy óriásé, melynek több mint 25 éve jósolják vesztét , 
melyet ebhen a háborúban nem védett sem az Atlant i - sem a Csendes-Ocean, 
az áíilig felfegyverzett, vak gyííiCilettel áti tatott , embervér re szomjaz', rablásra 
és gyi lkolásra vágyó Hitler-nemzedék ellen és a harcból mégis győztesen ke
rült k i . Az a rejtelmes erő, mely a győzelmet kivívta, nem más , mint 200 m i l 
lió ember egységes akarata. — Pontosan az, aminek a neve: d e m o k r á c i a . 

Kétségtelen, hogy a nyugateurópai és a keleteurópai demokráciákban kü
lönbségek vannak, azonban ezek a különbségek csupán azt jelentik, hogy ez x 
két világ- mais-mais szemmel nézi és értelmezi a demokráciát ; egyik a régi tő
kés szellemmel, a másik a haladó, a népi szellem tekintetével. Az egyik a tő
kés, va<gy polgári demokrácia, a másik a szociális, vagy népi demokrácia. 

Athéni é/s Róma idejében született meg az a rendszer, mely a túlvilág ke
gyelméből való uralkodó helyett, magának a népnek adta a jogot, hogy az sa
ját sorsáról döntsön. Ez a demokrácia ú g y indult, hogy a nép a köztereken 
közvetlenül i rányí tot ta életét. A fejlődés azonban oda vezetett, hogy az u r a l 
k o d ó helyett egy u r a l k o d ó o s z t á l y vette át a vezető szerepet, mely
nek hatalmát a polgári demokrácia .látszólag kor lá tok közé szor í to t ta ugyan, 
a valóságban azonban ezen korlátok olyan rugalmasak, amilyennek ezt az ura:-
kpdó osztály kívánja. 

Kétségtelenül tör tént fejlődés. Az uraOkodó szerepét egy réteg érdeke vet
te át és a nép most már nem egy lény, hanem egy réteg érdeke ellen vette 
fel a harcot. Kétségtelenül történt fejlődés, hiszen az ezelőtt még minden em
beri jogától megfosztott rabszolgák hatalmas tömegei, ma már, legalább jogi
lag, csaknem mind szabadok (kivéve a ny iga t i demokráciák színes népeit) es 
rabságuk bérrahsággá vál tozott . Kétségtelen а ш а к a jelentősége, hogy száza
dunk harmincas éveiben Amerikában a New-Deal szorí tot t egyet a polgári de
mokrácia amarhiáján, Angliában a bányák és a Nemzeti Bank államositáisá.is 
jutottunk, azonban ez a fejlődés csak irányt, miitat, eredményt f o r r a d a l o m 
n é l k ü l a nép soha el nem érhet, mert az ura lkodó osz tá ly soha békés fej
lődéssel más t nem ad, mint engedményt. A népnek azonban nem engedményre, 
hanem eredményre van szüksége. 

A demokráciáinak ma k é t rendszere uralkodik a világban. Az egyik olda
lon áll 

A n g l i a 
»a demokrácia klasszikus hazaja«, mint azt mondani szokták. 

Ha azonban közelebbről vizsgáljuk a dolgokat, láthatjuk, hoigy például ч 
választási törvény milyen kétessé teszi, vájjon az Angliában időnként me ff v a-



lasztott Alsóház, valóiban a nép többségét képviseli? Ez a választási törvény 
a nagy pár tnak teljes többséget biztosít. Ha Angsában 10 mililio szavazóra 10 
ipart j.ut, melyek közül az eOsőre 3 millió ember szavaz, akkor a többi pár tok 
szavazatai elvesztik döntő értéküket, pedig 7 mffió ember áll 3 millióval szem
ben. — Azután az Amigol Felső Ház, mely az ar isztokráciát , teihát csipán. & 
n é p jelentéktelen rétegét képviseli, megakadályozihatja az Ailsóiháiz (határozatai
nak keresztülvitelét azzal, hogy azt nem fogadja el. M i n d ez azonban jelen
téktelen amellett a tény mellet, hogy a 400 miKiiós ilndia o r szága ügyeibe bete 
sem szólhat . 

Tör tént fejlődés Angliában is. Az angol nép a múl t században, a traígikus, 
dickensi munkás -nyomor óta, a Chartista mozgalom e lnyomása ó ta valóban k i 
v ívot t annyit, hogy O w e n kezdeményezésére >az uralkodó osz tá ly eltiltotta 
a 9 é v e n a 1 u h i gyermekek gyár i .aík aim ázását . Sőt, olyian embersége® volt , 
hogy a 9—16 é v e s g y e r m e k e k napi munkaidejét 12 é s 72 ó r á r a 
csökkentet te . Ugyanakkor azonban belesodorta az angol népet .az .imperialista 
háborúk sorába, melyek folyamán Anglia t ízezrei mililiomosokká, iszázezrei nul
lákká vál toztak. A megmaradt munkásság életszínvonala valóban emelkedett, 
ez .az emelkedés .azonban a törpénél is kisebb az ura lkodó réteg jólétéhez v i 
szonyí tva, az áildozátokhoz' viszonyítva pedig felért egy bukással.- A -tőkés .rend
szerben rejlő törvényszerűen v i s sza té rő válságok so rán azután a maga v a l ó 
ságaiban mutatkozik, mennyire ellenkezik a nép érdekeivel 1 minden déjpés, ami 
eddiig demokratikusnak tűnt fel. Hiszen a jelentéktelen, apró pénzzel, kifizetett 
munkásság minden válságfordulónál elveszti mindenét, m íg a vagyonokat ha
rácsolt u ra lkodó osz tá ly görcsösen ragaszkodva szerzeményéhez »ileepit«, eí-
boesájt. de á ldozatot hozni nem haj landó. 1930-ban és az u tána következ-ő évek
ben Anglia munkásságának 20%-a volt munkanélküli, m íg 1938-ban, tehát a 
fegyverkezés nagy iramában, másfél millió munkanélküliit mutatott k i Anglia, 
munkásságának tehát több mint 10%-át. A háború után megejtett vá lasz tások 
előtt sú lyos 'jelentőségű szocialista programmal áll t a m.unkásnárt a né(p ele 
és a nép hatalmas tömegekben tette magáévá azt ;ai programot, mely nem for-
radafjmi és megalkuvásokkal teli, de mégis egy lépés lenne bal ifelé. M a azon
ban ugyani ez a »Малтк ás «-(kormány Indonéiziába viszi a népet é s az a nélp, 
mely kenyeret és békét kívánt , ina harcot, hadijaién téseket és profuntot ka> 
helyette. 

A polgári demokrácia másik képviselője 
A m e r i k a , 

olyan kincset mondhat magáénak, mely jeűtemző helyzetére. Amerika valóban 
»Üj Vilag«, mely hatalmas, még k i nem mer í te t t anyagi iforrásokkal rendelke
zik. Természetes , hogy az a rendkívüli helyzet, melyben ez a világrész é\ rá
nyomta bélyegét annak egész életére, politikai kiépí tésére és gazdasági rend
szerére is. Mégis az a demokrácia, amely Amerikában található, néhány külö
nös Tészlettol rendelkezik. Első sorban az egyes államokban érvényes vá lasz tá
si törvények során , néhány olyan intézkedést taláúmk, iaíhiol a nép vá lasz tó jo
ga a polgárok műveltségétől , sőt anyagi helyzetétől* is ifügg. I t t tehát a nép
akarat megnyilvánulásáról nem beszélhetünk. A 14millió lelket számláló szines 
nép politikai jogai még papíron is csak kor lá tozot tak . Ezzel szemben a mér 
téktelennek lá tszó szabadság hazájában a szabadság még ezen felül is erősen 
kor lá tozot t . Roosewelt hivatalbajutása idején Amerika megtette az első lépés t 
az infláció felé. 1929 és 1933 közöt évenként kb. ISO millió mé te rmázsa 'feles
leges, eladatlan és eladhatatlan búza termett Amerikában. A bankok ezrei csuk
ták íbe kapuikat és százezrek, különösen az apró emberkék, vesz te t ték e l tör
pe betétjüket. Amerika lakosságának maidnem a támogatásra szorult. A 
munkanélküliek száma 12 milliót tett k i . ORoosewe'lt megteremtve a National 
Recorvery Administration-t, eltörölte a pa rasz tadósságo i , csökkentette a szent 
dollár é r t éké t és az állam beleszólt a termelés minden ágába. Az uralkodó ro
te' egy részének ellenkezése dacára újabb megalkuvás történt a nép felé, vég-



eredményben az uralkodó réteg javára. Azonban ez is csak engedmény veit €s 
t iem eredmény és a sú lyos kérdéseke t Roosewelt reformjai sem oldották meg, 
s aziok nem oldódtak meg egész napjainkig, a rettenetes, véres , mindent tönk-' 
<retevő, mindent elsöprő életet, lelket romboló háború idejéig sem és ma. 194t> 
elején Amerikában 2 millió munkanélküli döngeti a polgári demokrácia falait. 

A polgári demokráciák jellemzésénél meg kell még említenünk, hogy e lkép
zelhetetlen a demokrácia, ha az csak e g y ország Ibelső politikai és gazdasá
gi java, míg kifelé, külpolitikailag, a legtökéletesebb erőszak i rányá t vaOlja 
magáénak . Már pedig visszatekintve az eLmondottakra, különösein Anglia tö r te 
netére , azután kicsit elgondolkodva a szabad szemmel mindenki 'számára jól 
látható eseményeken, észre kéli vennünk, hogy a naigyok és a hatalmasak, gaz
dagok é s erősek, i rányít ják nyugaton a villáig sorait, rántják magukkal a .gyen
ge, szegény és kis népek sokkad számosabb tömegét. P i a c o t k e r e s v e fék
telen gazdasági szabadságuk során tú l te rmel t javaik elhelyezésére, a piacokat 
egymődon találják meg, — fegyverrel. Otthon nemi tudnak kenyeret adni, mert 
az uralkodó osz tá ly nem haj.landó megosztani kincseit a dolgozókkal, félve a 
belső forradalomtól , más népeket akar 'leigázni, idegen földet -elrabolni és ezt 
csak egy .módon érheti el , — tűzzel, vassal, ár ta t lan vérrel . 

Épen ezér t a polgári demokrácia, imperialista tulajdonságánál fogva vá 
lasztható e l legélesebben a N é p i D e m o k r á c i á t ó l , melynek egyik és 

legjellegzetesebb képviselője, az elmúlt , viliágiháború hőse, az 
Sz. Sz. Sz. [R. / 

Míg a polgári demokráciák azt hiszik, hogy 'lassú fejlődéssel tökéletesed
nek, a va lóságban azonban csak helyben topognak, a Szovjet demokráciája két 
évtized alatt megkapta végleges formáját . In tézmények, melyek nyugaton év-
századok ó ta megvalósí thatat lanok — mert nem felelnek meg az uralkodó oszr 
tá ly érdekeinek — 25 év alatt valósultak meg a demokrácia igazi formájában. 
Lehet, hogy ezek az új demokratikus intézmények k é n y s z e r ailatt születtek", 
fejlődtek és alakultak k i , de kényszer alatt született meg a M ^ & n a C h a r t a , 
a B i l ' l ) o f R i g h t é s a N e w D e a l is. V i s i n s z k i j e g y s z e r ű 
őszinteséggel és logikával mondja1: »Az állam m ű k ö d é s e : igazgatás , a t á r s a 
dalmi viszony rendezése és ez menthetetlenül kapcsolatos az e lnyomás, a kény
szer valamiilyen formájával. Minden áll ami gaziga t ás természetes következménye 
a k é n y s z e r . . . A k i ezzel nincs t isztában, az minős tisztában az áfJlam fel
adatával sem.« Végeredményben meg keli állapi tanunk, hogy valamely 'rendszer 
demokratikus vol tának nem lehet jobb és tökéletesebb próbaköve, mint annak" 
politikája. Az a kérdés , hogy vájjon a politikai vonalvezetés valióban a nép 
legszéilesebb ré tegei t szolgálja-e. Ha pediig erre a ké rdés re felelünk, a szovjet 
demokrácia poli t ikai vonalvezetése minden felitétel, minden hátsó' igondolat es 
önes é rdek nélkül csak a népet, csak annak nagy tömegeit szolgálja. Há rom
szor válltozott az elmúlt 25 év alatt a Szovjet a lko tmánya a szerint, ahogy ezt 
a nép, a demokrácia törvényei alapján k ívánta . Az 1918ras RSzFSzR alkot
ni anyától kezdve, az 1924. évi a lkotmányon keresztül , az 1936-ban véglegesen 
kialakult Sztalljini a lkotmányig ia nép minden rétege 'részt vett az Állami Alap
o k m á n y lefektetésében. Athén és Róma népe, a maga idejében, a köztereken 
icitézte üigyeit. Azt mondták Nyugaton, hogy az állarnügyeik bonyolult volta, a 

nép gyarapodása, é s m é g sok minden ma m á r ezt .lehetetlenné teszi. A szovjet 
demokrácia bebizonyította, hogy ez hazugság . Az összejövetelek, a iNépbizott-
sá.g, a Városi Bizot tságok intézménye lehetővé teszi, hogy a né p igenis bele-
szódon sorsába. De nemcsak lehetővé teszi,, meg is követel i a néptől, s az fel
emelheti s z a v á t elmondhatja kifogásait, egyetlen szempont figyelembevételével: 
ez a demokrácia nem az egyéneké, nem az osztályoké, hanem a legszélesebb 
néptömegeké. Ha ezt elveszti szem elő 1 , bírálata elveszett. A -.félvak nyárspol
g á r ma láthatja, ho<gy a 16 tagál lamból és íO nép csoportból álló Szovjet (nep
ál iam milyen rendíthetet lenül állta a harcot a világ úeghatalama-sahb hadseregé
vel szemben, éveken keresztül, a második front nélkül. Lengyelország, Francia-



ország , Hollandia, Belgium, az Angol-Expediciós Hadsereg . . . árulások, k ishi
t ű ség , szervezetlenség, önérdek, osztá'lyérdek és mindenütt a szörnyű bukás. . 
Ez volt a polgár i demokrácia. S z t á l i n g r á d , — a népi demokrácia vasökle. 

És ia h á b o r ú után, amíg m;a Amier.ika.ban és Angliában megbeszélés meg
beszélést ér a hadigazdálkodás t felváltó békerend megszervezéséről , a szovjet 
demokrácia minden megrázkód ta tás nélkül folytatja a h á b o r ú miatt más i r ány
ba terelődöt t öt éves tervének kivitelét és ú j termelési terv kidolgozását . Mert 
Amerikában és Angliáiban ezt a kérdést megint nem a nép tárgyal ja , ott ma. 
megint nem a nép valódi jóléte a fontos, csupán az, hogy az uralkodó ré teg 
megtalá l ja a számításai t , a nép pedig annyihoz jusson, hogy ne gondoujon em
beri jogaira. A szovjet demokráciában az a lkotmány ezt a ké rdés t m á r régen-
el intézte . A Sz. Sz. Sz. R. minden poligárának joga van munkára és a munká
jának megfelelő -fizetésire. 

A szovjet demokrác ia mellett most fejlődik és alakul k i a népi demokrá
ciának még egy formája; véres , önfeláldozó harcokban, hősi küzdelemben, for
málódot t alakja 

A FÖDERATÍV JUGOSZLÁV NÉPKÖZTÁRSASÁG 
Miután a magiunk házatá járól beszélünk, miután a magunk otthonáról es 

napjainkról esik szó, a kérdés részben sokkal könnyebb, résziben sokkal íiehcr-
zeíhb, mint az eddig t á rgya l t ak . Könnyebb, mert az állam kialakulásának tanúi, 
voltunk, nehezebb, mert hiányzik a történelmi távlat . Vannak azonban ké t s ég 
telen tények, melyek nemcsak pótolják, de többet érnek a töTténelimi távlatnál . 

A Jugoszláv a lkotmánytervezetnek a néphatalomról szóló 6.§-a azt mondja: 
»A nép a maga ha ta lmát az állami ha tóságoknak ál tala szabadon válasz to t t 
képviseleti szerveit: a népbizot tságok út ján érvényesít i , melynek a helyi bi
zot tságoktól egész a népköztársaságok nemzegyűlésé ig és a szövetségi nem
ze tgyű lés ig a fasizmus és a reakció ellen vívot t népfelszabadító harcban szu
lettek és fejlődtek k i és ennek a harcnak al>apvívmányai.« 

Tudjuk JöU emlékszünk jól, hogy Jugoszlávia 1941-ben történt összeomlása 
után a fasizmusnak csak egy ellensége vállal ta a harcot a megszállók ellen*. ,ц 

Kommunista Pá r t , Tí tóval az élén. Ez az ellenállási mozgalom nyíl tan hirdet
te programját . Ti tó part izánjai sapkájukon viselték az ö tágú csillagot. S <* 
demokrác ia soha a vi lágon és a történelem folyamán nem aratott olyan sikert 

és nem igazolt olyan tökéletesen népvezért , mint ahogyan az olyan sck é s 
kíméletlen halált osztogató népfelszabadító, harc igazolta Tí tó t és partizánjait , 
amikor a nép, a gyilkos megszál lókkal szövetségre lépett Drazsa Mihajlovicsot 
elhagyva, T i tó zászlaja alá sorakozott. Elképzelhetetlen, hogy akadna ebben a* 
országban, vagy akár külföldön olyan tá rgyi lagos szem!élő, aki tagadni m e r n é 
azt a tényt, hogy a nép, az elnyomottak százezrei , Tí tóhoz és ö tágú csillagot 
viselő part izánjai közé és mögé sorakoztak. De ha akadna olyan, aki ezt ta
gadná, az emlékezzék, Churchill 1944 februári beszámolójára , melyben sajná
lattal veszi tudomásul Drazsa Mihajlovies elpártolását és bejelenti T i tó 300.000 
embert számláló par t izán hadseregét . 

Athén, és Róma népe, a demokrácia ősi képviselői, a főtereken intézték a 
maguk sorsát . Jugoszlávia népei — az erdőben. 

De nemcsak az 1944-foen háromszázezer lelket számláló Jugoszláv Népiel
szabadí tó Hadsereg vallott színt az ö tágú csillag mellett, mert ez nem lett 
volna elég abban az á d á z küzdelemben. Amíg ez a hadsereg eljuott eddig a 
s z á m k , amíg eljutott a győzelemig, meg kellett, hogy hódítsa a nép millióit. 
A küzdeni nem tudók, a gyengék, az öregek, a betegek, a dolgozók mind, mind 
ott kellett, hogy álljanak e mögött a hadsereg mögöt t munkájukkal, segí tő ke
zükkel , hogy azt táiplálják, szolgálják, mert éneikül soha nem ér te volna e! azt, 
amit e lér t , nemcsak a hadsereg, a nép milliói intézték sorsukat ebben a küz
delemben közvetlenül, szabad akaratukból úgy , ahogy azt a demokrácia tőr
vénye i előírják, ahogy azt a polgári demokrácia megkívánja, de soha keresz
tül nem viszi. 
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A tör ténelme küszöbén álló Jugoszláv nepál iam demokráciájának sem le
het és nem is kell , hogy ezen felül különb -próbaköve legyen, m n t az, hogy ez 
az állam kinek, kiknek az érdekei t kívánja szolgálni. 

Fiz az ország e g y e n r a n g ú é s e g y e n j o g ú , népek szövetsége. 
Ebben az országban nincsenek h i n d u k és nincsenek n é g e r e k . Ebben &z 
országban »minden hataicm a néptől ered és a nePé«, az á l lamhata lom minden 
képviselőjét a nép válaszí ja »általános, egyenlő és közvetlen vá lasz tások úri
ján, szabadon.« 

De fiiem csak politikai, hameim gazdasági téren is minden a népé, minden 
tőle származik, minden az ő érdekét szolgálja, minden érte van. Minden termelő 
eszköz a közös, a népi boldogulást szolgál ja és ezek a termelő eszközök rész 
ben az állam, részben a kisemberek szövetkezetének, részben az egyének b i t 
tokában vannak. A Nép életérdiekei megvédése céljából a gazdasági élet i r á n y t 
kap. Irányt, me-ly- mindenkit munkára kötelez, s mely a közcsséiget arra köte
lezi, hogy m.iúi.denki't jutalmazzon munkájáér t , de csak a munkájáér t . — Ma
gánosok, egyének kezében van a termelőeszközök egy rés'ze. A közösség azon^-
ban hóna alá nyúl. a gyengének, támogatja és bá tor í t ja a dolgozók szövetke
zését, hogy egyesült erővel keressék és talál ják meg a maguk boldogulását . — 

A föld azé, aki azt .megművel,:. — Az állam mindem polgára egyenjogú, nem
zetiségre, fajra és val lásra való különbség nélkül. Az a lkotmánytervezetnek ez 

a szakasza olyan vívmány, mellyel sem Angiivá, sem Amerika demokráciája nem 
büszkélkedhet. Sem .elméiletben, sem gyakorlatban, Sem India, sem CélafriiKa 
népei, sem a- négerek nem mondhatók e g y e n r a g ú a k n a k a többi néppel Angliia-
foan vagy Amerikában, — Az asszony e g y e n r a n g ú é s egyenjoigú a férfivel es 
ugyan azon munkájáér t , ugyan annyi fizetség jár . — A gyermek — a jövö. 
Az á r ta t lan , a védtelen, az öntudatlan gyermek ejgyenjogú, a k á r törvényes há
zasságból , aká r házasságon kívül született . Nem visel többé pecsétet a homlo
kán olyan bűnért , melyet nem c követet t . ,e l , hanem a társadalomi követe t t é l 
ellene. —Teljes a lelkiismeret szabadsága . Hihet, valilihat olyan istent, aki, ami
lyet akar. Nincsenek elismert és el nem ismert vallások, titkos szekták, resz
ketve • rejtegetett hitek.-Az Ál lam-gondoskodik .a n é p egészségéről , testi és 

lelki épségéről —• Nem jótékony intézmények doliga a tüdővész ölteni háború , 
hanem az állam ügye, a l k o t m á n y o s köte lessége. 

Az Állami Alapokmányban lefektetett szabályok, i rányelvek, jogok és кб^ 
telességek minden. egyes mondata, ponti a és vesszője egyetlen célt tart szem 
előtt, a nép a dolgozó, a legszélesebb tömegek érdekeit . Az ú j demokrácia fon-
tosabbnak tartja a lelkek szabadságát , az arany szabadságánál . Nem jöhet gaz
dasági válság, ; i e m jölis-t mnnk a nélküliség, nem jöhet nyomor! El; ke l l pus.ztu1> 
niok a tüdőt fertőző, nedves, sötét zugoknak é s a lelket fertőző aranynak. 
Nem jöhet válsájg és nem jöhet munkanélküliség, mert a termelés ú g y кат> 
i rányt , amint a szükséglet megkívánja, ahogy a.z évente á radó folyót beleszo-
rítja a munkáskéz a medrébe. El kell pusztulni ok az áporodot t s zagú viskók
nak, mert az urak palotái helyett a dolgozók maguknak építenek kénye lmes , 
emberi lakásokat . — Ez talán nem felel meg néhány tucatnyi n-igy tőkésnek. ű.e 
a dolgozók miViöinak erre van szüksége. 

Akár müven furcsán is hangzik, ez az i ' . j demokrácia valósítja meg a bin-
liai Lanokat arról , hogy minden em >er egyforma. Az okai a t?mckat, melyeket 
a biblia álszent hirdetői ci édikár iak, de megvalósí tani soha nem akartak es 
nem akarnak. A szocializmus, valósítja meg a d e m o k r á c i á t , minden egyes 
ember,, az egész ciép FoiciOgul'ását, amit a »demokratak« hirdetnek, de soha 
megvalós í tan i nem tudtak és soha. igazán megvalós í tani nem akartak. 

A népi demokráciának ez a formája még csak most van munkája legeié* 
jen. Az állami é le t hatailmas gépezete még csak most indul* meg, azonban л 
most t á rgya l á s alatt álló Alkotmánytervezet ú g y vetíti elénk a Jövő életét , 
mint egy tiszta filmképet. S ebben a képben nem lá tha tó más , mint a népi de-



mokráeia. az igazi demokrácia életet, lelket, szabadságot hirdető m á s a . . . Nem. 
is tagadja ezt, mert nem tagadhatja ennek a rendszernek egyetlen ellienségc-
sem. A reakció csak kétségbevonja, hogy a. film valóban vet í tésre is kerül. A 
reakció kezességet k ö v e t e l kezességért kiál t . »Nem látja biztosí tot tnak a pro-

g ramm ke reszitÜJV ite:i é Í . « 
1941-ben maroknyi ember emelte öklét a vi lág leghatalmasabb hadseregc-

elilen. A reakció akkor sem tudott hinni és bízni. S ez a maroknyi ember tor
hetetlen hitével, halálmegvetésével és népi demokráciájával tengert szabadí tot t 
a gyilkosok tömegére é s elsöpörte, mint vihar a íutóhomokot. Azok, akik ma 
it t a nép akara tából és a nép segítségéve! irányít ják az ú j , az egyetlen igaz 
demokrácia életét, vérfürdőben, tűzben, viharban, rongyos ruhában, talpasai*, 
lábbelivel. pi:sztakézzel zsákmányolt fegyverrel, darab kenyérre.!, vagy anél
kül, győzelemre vitték minden ember egyenlőségét, minden ember jogút a mun
kához és munkájáért a méltó élethez, ma és holmap, a béke korszakaiban nem 
lesznek gyengébbek, nem is lehetnek azok. Nem lehetnek, mert bebizonyították, 
hogy nem magukért , hanem az emberiségért életükét áldozzák. Kezességet ad
tak, vérükkel felelnek azért , hogy jövőnk jobb, szebb és 'boldogabb .lesz. A leg

szebb és üegbolídogabb. amit ember eférhet, mert mindenkinek egyformán méri -a 
földi világ legnagyobb és egyetlen kincsét — m u n k á t é s k e n y e r e t. 

1941 TELÉN 
I r t a : Nádor K«tó 

Hetek óta rémület ülte meg a várost. Az utcák üresek, a környező 
falvakból még véletlenül sem téved be senki. A kifosztott üzletekben 
nincs árú, az élelem elfogyott. A mészárszékek ajtajain nehéz lakatok ós 
az élelmiszerüzletek, gyümölcsös és zöldséigárús bódék behavazott ki
lincsét sem érintette emberi kéz. A piszkos ablakok mögött mindenütt 
üres polcok és kosarak. A valamikor népesi piactér is kihalt, sehol egy 
kocsi s a nemrég még gyümölcstől, főzeléktől roskadó asztalokról eltűnt 
minden. Az asszonyok karjukon üres kosarakkal idegesen, szaladgálnak 
fel ós alá az üres piacon, hátha mégis találnak valamit, a város egyik 
végétől a másikig, remélve, hogy valaki majd csak bemerészkedik a fal
vakból. 

Végre feltűnik egy asszony, aki kevés krumplit vlisz szatyrában. 
Lépten nyomon megállítják izgatott hangok. »Hol vette? Hol lehet kap-
ni?« Alig győzi mondogatni »A sógornőmtől kaptam, dehogy ad el, neki 
magának sincs, nekem is csak azért adott, mert beteg a gyermekem. 

Az utcákon csak asszonyokat látni, a férfiak eltűntek, összeszedték 
valamennyit és munkára hajtották őket. A férfilakóság nagy része ott 
dolgozik a repülőtéren, németek őrizete mellett, térdig sárban-vízben 
fizetés és élelem nélkül A fáradtakat puskatussal és korbáccsal serkentik 
gyorsabb mozgásra. De a németeken is úrrá lett a rémület. Tankjaik é s 
stukáik védelme ellenére, fogvacogva remegnek meg, még a »partizan« 
szó hallatára is. Kihajtják az embereket az utak mellé. Ott 500 méterig
kivágatnak minden fát, bokrot, leszedetik a kukorica szárát, elrendelik, 
hogy az utak mentén a jövőben csak krumplit szabad ültetni, nehogy 
megbújhasson ott valaki. 

Amióta a partizánok belőttek a piacig, a németek sem nagyon mu
tatkoznak, a hídon túlra meg egyáltalán nem merészkednek. 

A vonatok már hat hét óta nem közlekednek. Időnként robbanások 
hallatszanak. Újság nincs. 



Az asszonyok összesúgnak: Hallották? Az éijel megint túszokat 
szedtek. Megjött a rendelet százat — egyért. Minden koszos németért 
.száz szerb feje esik íe. A zsidókat már mind kivégezték. 

Mástra fordítják a s z ó t mert férfi közeledik. Jól tudják kik azok a 
férfiak, akik most nyugodtan járkálnak az utcán, vagy ülnek a kávéház
ban és együtt mulatnak a németekkel. Rendprspiclik, Gestapo besúgók, 
ezek a kivételezettek, vagy gazdag kereskedők, akik együtt dolgoznak a 
megszállókkai és veszik meg számukra az értéktelen márkáért a verej
tékező néptől a búzát, gyümölcsöt, gyapjút, állatokat, bőröket, pálinkát, 
csilimeket stb. 

Ök szabadon járhatnak hat óra után is az utcán, amikor a lakosság
nak vissza kell vonulni a lakásokba, mert az autókon tel-alá száguldó 
németek még azokat is lelövik, akik saját házuk udvarán mutatkoznak. 

Ismerős asszony jön szembe velem, az arca komoly, de a szemei 
ragyognak. Belémkarol és már visz is magával Kérdésemre: mi hír ér
kezett, boldogan suttogja. Majd elmondom odabenn. Alig érünk a tég-
lapado\s konyhába már megvillan fehér fogsora. — Nemsokára felszaba
dulunk, Ljíg felől jönnek. Az este jött Csacsakról egy ember, meséli, 
hogy ott milyen élet van. Minden család kapott száz kiló búzát és egy 
köbméter fát. Kiverték a svábokat, úgy szaladnak, mint a nyulak. 

A blúzából egy szakadozott újságlapot húz elő: — Nézd, olvasd 
csak! Gyorsan kikapom a kezéből, falom a betűket, az aláíráson meg
akad a szemem. Most látom először ezt a nevet: Titó. 

* 
Egyedül ülök a hideg sötét szobában. Kint köröskörül mindenütt 

égnek a falvak. Dübörögnek a tankok, zúgnak a teherautók, üvöltenek a 
stukák. A németek három hadosztály segítséget kaptak. É£ő falvak jel
zik útjukat. Minden férfit megölnek, sőt az asszonyokat is, azt mondják 
azért van világos kendő a fejükön, hogy a partizánoknak jelt adjanak 
vele. Büntető expedíció. A jelszavuk: a lakosság bűnös, segítette a par
tizánokat, el kell őket pusztítani! 

Már majd minden nő fekete kendet visel, alig van ház ahol ne 
gyászolnának valakit. Sortüzek ropognak, az asszonyok halálra váltan 
vetik a keresztet. Százszámra végzik ki az embereket minden nap. 

Polgárt alig látni, az utcák tele vannak részeg német katonákkal. 
Az »Emberfolotti emberek« világos nappal az utca közepén végzik el a 
szükségletüket, hangosan röhögve. 

A lakásokból kikergetik az embereket, ha valaki nincs otthon betö
rik az ajtót és a hazatérő asszonyokra é s gyerekekre fegyvert fognak, 
majd nagyokat nevetnek, amikor azok hanyat-homlok menekülnek fel
dúlt otthonukból. 

A mosdótálban megfagyott a víz, szobám fala olyan nraitha drága
kövek ékesítenék. Megfagyott rajta a nedvesség. Az éjszaka harminckét 
fok hideg volt. Elindulok a város felé. 

Mellékutcákon megyek, gyorsan mozgok, mert a hidegtől megme
revedik kezem-lábam. Arcomat a vad hideg marja, füleim, orrom égnek, 
mint a parázs. 

Az egyik mellékutcában újra találkozom azzal az ismerős asszony-
nyal, akinél először láttam Titó kiáltványát. Az arca halálsápadt, mint 
tüzes parázs égnek szemei mély üregeiben. Olyan erővel szorította m° 
karomat, hogy szinte csontjaim ropogtak. 

— Láttad? Láttad? — ismételte eszelősen. 
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^ Mielőtt rnegkérdezhetném, hogy mi történt már folytatta sírva, át
kozódva, csikorgó fogakkal: 

— Az átkozott csetnikek, a drázsisták, elárulták őket a németeknek, 
hogy minden csepp vérük változna gennyé és az utolsó falat hús élve 
rohadna le a csontjukról. Kétszázhatvan partizánt hoztak be, mind sebe
sültek, sokat a hátukon vittek, a társaik. Mind csupa csont és bőr. A kö
tések véresek rajtuk s most mind agyonlövik őket. Alsóruhában voltak és 
mezítláb. Kókrefagyva, sebesülten, betegen és mezítláb . . . 

A kezét szájára szorította, mintha vissza akarta volna tartani a 
zokogást. . 

Égő fejjel mentem tovább. Ahogy a főutcára kiértem, látom, hogy 
az utca tele van bámészkodókkal. Az emberek megálltak, mindenki egy 
közeledő kiis csoportot nézett. 

Nagyon fiatal leányt kisért több német katona. A lányon vékony 
kis blúz volt, házi szövésű ráncos szoknya és a kopott kendő alól kilát
szott világos szőke haja. Mezítláb ment a keményre fagyott havon. A 
lábai kékes vörösek voltak és ahogy ment, minden lépésnél ottmaradt 
a hóban véres lábnyoma. Mögöttem beszédet hallottam. 

— Tizenhétéves, tanítóképzői növendék, zsidólány. Amikor a néme
tek jöttek, falura szökött. Ctt dolgozott egy parasztnál, mint cseléd. Va
lahogy megtudták a csetnikek és átadták a németeknek. 

Már régen befordultak a Gestapo épületének kapuján, az emberek is 
elszéledtek. Csak én álltam még mindig a fal mellett és néztem a fagyott 
hóban a véres lábnyomokat. 

Valievó, 1941 

• • • • • • • • • 

A F E K E T E E M B E R 
Irta : Lőrinc Péter 

A Vajdaság, amely a magyarok bejövetele előtt már szláv népek tanyája volt, 
a törökök balkáni beözönlése idején, a r/gómezei csata után - (1389) egyre inkább 
a nemzeti, és jobbágyi elnyomás és nyomor elől északra menekülő szerbség lakó
helyévé vált. Telepítettek szerbeket a Vajdaság területére a szerb deszpoták is, akik 
egyúttal magyar főurak is voltak és az akkori Magyarország területének jórészét, 
mint sajátjukat birtokolták. A nagy birtokok kerül folyt az állandó belháború az 
ország urai pl. a Hunyadiak, Brankovicsok között, akik felváltva voltak tulajdonosai 
a Vajdaságnak is. Brankovicsnak birtoka volt akkor egyebek között Tokaj, Mun
kács, Szatmármegye, Debrecen, Szolnok is északon, míg a m i vidékünkön övé volt 
Világ09 (110 falu), Becse (ötszázezer hold), Becskerek, Szlankamen, Titel, Mitrovica, 
Zemun, Kupinovo, a tis/ziamenti vidék Csurog és Zenta között és több más urada
lom is. Ebben az időben a nagy nyomor, betegségek és háborúk következtében a 
nép sorai annyira megritkultak, hogy csak egyharmada maradt meg az egykori 
kisszámú lakosságnak és így — mert munkáskéz hiányában a földnek akkor sem 
volt értéke — a Brankovicsok, Hunyadiak s mások is más vidékről telepítettek át 
jobbágyokat, vagy egyszerűen átcsábí tot ták ' ideiglenes jobb munkafeltételekkel a 
más birtokáról a zsellért. Ilyen jobbágyvédő politikát folytatott és erről lett híres 
és népszerű Hunyadi Mátyás is; míg Brankovics idegenajkú feleséglét a szerbiai 
nép, min t az »atkozott Jerinat« emlegette, mert az akkori idők szokása szerint ur-
dolgával építette várait a török ellen. 

Az időtájt kezdtek áttérni a természetbeni'szolgáltatásokról a pénzbeli szolgál
tatásokra, az egyre inkább térthódító pénzgazdaság hatása alatt és, míg a jobbágy 
termékeit adta az úrnak özek a szolgáltatások sohasem lehettek túlnagyok, mert 
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hiszen nem kérhetett az ú r többet,, mint amennyit fogyasztani tudott, — most 
a pénzköltésnek és így a pénzbeli követeléseknek semmi sem vethetett határt s á 
szolgáltatások egyre nőttek s velük a nyomor. Balkánon és Vajdaságban, Horvát
országban vagy Magyarországon egyaránt. Az állandó háborúk, várépítések, job
bágykatonáskodás csak nevelték a terheket, mert a katonáskodó jobbágy nem m ű 
velhette földjét, viszont a katonaság, a háborúskodás pusztította termését. Másrészt 
pedig a katonáskodás növelte önérzetét, bátorságát. Az első parasztlázadás a zág
rábi püspök birtokán tört k i még 1339-ben. Az 1430—37-es években Brankovics 
birtokán voltak lázadások, míg 1437-ben a helyi mozgalmak országos jelentőségűvé 
nőttek, különösen Erdély területén. 

Mátyás idején egyelőre nincsenek parasztfelkelések. Maga Mátyás a nagy job
bágyhiányban csak négy év alatt (1480 körül) kétszázezer szerbet telepített át az 
akkor már török uralom alatt álló leigázott Szerbiából. Persze ez a helyz/et nem tar
tott soká. Mihelyt volt elegendő jobbágy rögtön .súlyosbították a szolgáltatásokat 
és megvonták és lehetetlenné tették a jobbágy költözését is. Huszonöt főúri család 
birtokán lakott a jobbágyok 50°/o-a, a huszonöt akaratától és érdekeitől függött há t 
az ország sorsa. A leggazdagabb közöttük Zápolya János, az ország 8°/o-ának volt 
ura és birtokosa. 1495-ben az urak megtiltják a vadászatot, 1500-ban újra bevezetik 
a telepítés idejére felfüggesztett tized fizetését. Faháncs kenyeret eszik a. jobbágy 
és az érsek attól fél, hogy a szerbek visszaköltöznek akár a török területre is. 1500— 
15C8 között sok volt a szűk esztendő, 1509—1510-ben a legyöngült népet a pestis 
tizedelte meg. A szűk esztendő éhínséget jelentett akkoriban, mert a jobbágy az ú r -
dolgát nem számítva is — jövedelme kétharmad-részét (64°/o-át) adta nemesnek, 
egyháznak, államnak, míg a vadászati jog megvonása annyit jelentett, hogy a job
bágy nem irthatta földjén az elszaporodott vadat, viszont tűrnie kellett, ha az ú r 
kis földecskéjét tiporta vadászás közben. így került sor az 1514-es Dózsa lázadásra 
a. szlovén parasztok szinte egyidejű lázadásával párhuzamosan. Dózsa Székely 
György lázadásának szintere jórészt a Vajdaság volt. Kalocsán és Bácsott gyüle
keztek a kuruc »koresztesck«; az első követeléseket a jobbágyok a földesúrral szem
ben Aradmegyében támasztották, ahol akkor sok volt a szerb telepes és a szerb 
nagybirtok is. A szeri) földesurak, pl. a Jaksicsok, a Petrovicsok Dózsa ellen har
coltak és Zápolyához meg Bátborihoz csatlakoztak l-e, míg a Bácska és Szerémség 
népe jórészt együtt harcolt a magyar jobbággyal. A rettentő kegyetlenséggel levert 
parasztlázadás u tán törvénnyel is szentesítették a terrort és jobbágy-ellenes való
ságos helyzetet. 1517- és 1523-ben ezeket a törvényeket kiterjesztették a bányá
szokra is, akik akkor sztrájkoltak először. Érdekes, hogy a levert parasztláziadás 
u t á n következett el (1521) Beográd török kézre jutása, a vérbefojtott bányászsztrájk 
után pedig — Mohács (1526). 

A Zápolyákat, Perényieket és Báthoriakaf. a Petrovicsokat és Beriszlávicsokat 
ugyan az ország elvesztése nem túlságosan érdekelte. Megtartották hatalmukat és 
birtokukat, Zápolya maga meg így vált királlyá és hamarosan épen a törökre t á 
maszkodott a Dózsák és »Fekete emberek« népe, meg a versenytárs Habsburgok ellen. 
Elmúlt a török és a jobbágytelepítő Hunyadi Mátyás ideje és Petrovics Péter a Zá
polya tanácsadója, aki Dóizsát elfogja és Báthorinak kiszolgáltatta, most a török ke
zéből fogadja. el Krassó és Szörény megyék birtoklását. Báthorinak egymagának 
nyolcvan ezer jobbágy műveli a földjét, Török Bálint meg fegyveres erővel »szerez* 
hat megyét 1-irtokába. 

Annál jobban érdekelte az ország elvesztése a jobbágyot és zsellért és a Szer
biából átözönlött gazdátvesztett szabadparasztot. A háború most az élet egyetlen 
formája lett. A »nagy háborúk« is szinte. állandósultak, de mindennapi és kikü
szöbölhetetlen volt az u. n. >kisháború«, a határvillongás. Már pedig határ akadt 
bőven. Az ország három részre szakadt és Erdély, Habsburg-országrész és török hó
doltság között épp úgy kihasználták az urak a határmenti helyzetet, mint akár a 
vallásújítást is, hogy egymás ellen hadakozhassanak és birtokot hódíthassanak, 
gulyát, embert hajtsanak el. Megszűnik minden különbség háború és fosztogatás 
között. A jobbágy, a paraszt, a zsellér szenvedi meg ezt az állapotot. Ö szenvedi 
meg már magát a katonaság jelenlétét is. Á kajtona többnyire idegen, leginkább né 
met, odahaza is fosztogatja a népet, zsoldját soha sem kapja kézhez és kénytelén 
portyázni, rabolni, fosztogatni. A zsold egyre ritkább lesz, mert a pénz is egyre 



ritkább ezen a vidéken. Az egykori kereskedelmi iitak — Amerika felfedezése óta — 
ezen a tájon vesztenek jelentőségeikből, meirt az Atlanti Óceán vidéke válik most 
fontos gócponttá. A katona .hát kénytelen volt fosztogatni. Kérdés csak az 
volt: kit fosztogat a zsoldos katona: urat-e vagy parasztot. Ez persze attól is függött,, 
k i volt a zsoldos katona? Idegen nemzetiségű (német), vagy erre a vidékre val<> 
magyar, vagy szerb »vegviđeki« — és: úrhoz kötötte-e szerződése, vagy szökött 
jobbágy, szaivadparszti hajdúveeérnép! 

Mert ebben az időben sok volt a magyar szökött jobbágy, bujdosó szegény le-
JEény, hajdú, meg a Szerbiából török uralom alól szökött »uszkok« — kozákokhoz 
hasonló szabadparasztok., akit az itteni főnemesek szívesen törtek volna újra job-
bágysorba. Elzek a különböző származású szegénylegények kisebb csoportokba ve
rődve fegyveresen jártak-keltek és sokszor elszegődtek a végvárakba zsoldosnak is. 
Falusi szegény papok, különösen református »prédikátorok« sokat tanyáztak közöt
tük és szabad vitákat folytattak velük szabad életről és jobbágysorsról. 

Míg »János király«, Zápolya régi nagy ellensége volt a jobbá,gynaJk, Habsburg 
Ferdinánd, az idegen, a rémet még akart élni és jobbágy védő politikát hirdetett,, 
hogy így megnyerje magának Zápolya ellen és török ellen a kóborló szabadcsapato
kat és zsoldosokat. Persze ö is a szavaknál maradt, mert hiszen a nemesi ország
gyűlés, a »karok és rerdek« nem szavazzák meg javaslatait. 

Különösen súlyos lesz a zsellér helyzete a főúri önkény idején, mert hiszen 
nincs saját földje és így a roboton kívül jobbágy gazdáiknak is dolgozik a megélhe
tésért és sokszor úrdolgára is ő megy a jobbágygaizda helyett. 

Török uralom alatt is gyakori volt a »zulum«, a jobbágy, a »rája« kifosztása^ 
a törvényes szolgáltatásokon túl i követelés és a török namcsak a felnőttet hajtotta 
el, de a gyereket is elhurcolta janicsárnak. Igaz nem kellett i t t katonáskodnia h i 
vatalosan a jobbágynak, vis>zont fegyvert sem hordhatott, hogy védekezzen a fojto
gatok, ellen. Legtcbbe*t persze a határmenti paraszt szenvedett, mert innen is, onnan 
is zaklatták és fosztogatták. Vajdaság rövid idő alatt pusztasággá, változott. A szerb 
menekültek, fegyveres kóborlók, hajdiiikok és zsoldosok már nem remélték ekkor, 
hogy szabad parasztiként visszatérhetnek a török uralom alól fe>lszabadított egykori 
hazájuk! a, Szerbiába, nem remélték ezt már a telepes szerb jobbágyok sem. De-
gondoltak arra, hogy új hazájukat felszabadítják a török uralom alól, hogy i t t él
hetnek még esetleg szabad népként, szabad parasztként. Ezt a hitet erősítette me? 
bennük és szervezte közöttük a hirtelen felbukkant »Fekete ember«, a Mohács utáni 
napokban, amikor a Bánátban a magyar-szerb földesúr, a Bácskában és Szerémség-
ben meg a. török uralkodott. 

A Fekete ember legendás alakja a szerb történelemnek. Származását, kilétét ma 
sem tisztázta teljesen a történelemírás. A főurak azt beszélteik róla, hogy Zápolya, 
kocsisa volt. a r é p hitte,hogy a szerb deszpoták, vagy a görög csásnárok unokája 
Jován Nenádnak neveztette magát és cárként tisztelték. Kis szabadcsapat élén á l 
lott és mert. tisztán állott előtte a cél: s;za;bad hazát tereinteni a szabad szerb pa-. 
rasztnak a felszabadított Vajdaság területén és nagy kezdeti siikereket ért el — ez
rével csatlakéinak hozzá a bujdosók és zsoldosok a Vajdaságból és Szerbiából. Rö
videsen tizenöte-zer főből állott a serege s evvel döntő jelentőségű tényező lett a 
Duna mentén, his en som Zápolyának, sem Ferdinándnak nem volt nagyobb hadserege. 

A Fekete ember nem volt fölkelő io'bágyok vezére, nem volt paraszti lázadó, a 
Dózsák, a Gubecek, a Münzerek fajából. Nagy jelentőségre szert tett hajdúvezér, 
vagy zsoHo^-apitánv volt, aki azonban nem szegődött el idevon, érdekek védelmé
be és saját felszabadító céljaiért küzdött. Katonyi zsoldos hajdúk voltak, de bujdosó> 
szegénylegényekből váltak zsoldosokká, akik szabad hazát akartak teremteni ma
gluknak. Jován Nenád, mint zsoldoskapitány természetesen korának íratlan törvé
nyei értelmében szintén kénytelen volt fosztogatni, hogy elláthassa hadseregét. 
Ezen a ponton múlott kivé fejl^dák és hová, mivé válik mozgalma: népfosztogató 
''.sofldo?ok portvázásává. vagy felszabadító háborúvá. A Fekete ember nem a job
bágyot, de a törököt és a főurakat fosztogatta. így vált — akarva vagy nem 
akarva: ечгуге megy, de tudjuk, nogy tudatosan — népfelszabadító vezérré, aki a 
külső és belső elnyomó ellen harcol. Igen rövid idő alatt sikerül is felszabadíta
nia Bácsikát a török uralom alól. Ezen a ponton vált mozgalma nemcsak a nem
zeti, de a népvonalon is felszabadítóvá és hű^érifég ellenessé. Annak a hírére 



ugyanis, hogy birtokaik felszabadultak a török uralom alól — hazatértek az el
menekült földesurak, hogy beüljenek a nép által fölszabadított birtokokba. A Fe
kete ember nem fogadta be a nemeseket. Egykori birtokaikat a felszabadító har
cosoknak juttatta szabad birtoikként. Ezáltal természetesen most már újra össize^ 
ütközésbe került a főurakkal: Radges Bozsicscsal csakúgy t mint Török Bálinttal s. 
másokkal. Török Bálint különösen nagy ellensége lett Jován Nenádnak, hiszen 
Szubotica az ö birtoka volt, most pedig a Fekete -ember katonai támaszpontja lett, 
miután a kettejük közt lefolyt csatából Török Bálint vesztes félként 'került k i . 

Bácska felszabadítása után a »cár« átkelt a Dunán és néhány várat el is fog-, 
lalt a Szerémségben a töröktől. Ezalatt Török visszafoglalta Szuboticat, mire a. 
Fekete ember Szegedre tette át székhelyét és folytatta a Szerémség felszabadítás 
sát a török ur«flom alól. Minthogy nem volt tüzérsége, BeriszMvií csal akart szö
vetségre lépni, de a főúr erről hallani sem akart, hiszen egyre özönlött még a. 
szerb nép Jován Xenád hadseregébe, míg a főurak egyre in'kább távolodtak tőle, a, 
főúri birtokok fosztogatójától. 

A Fekete ember korának keretei között nem szervezhette meg a felszabadított 
területen a gazdasági életet, nem szervezhetett sem hadi, sem ellátási ipart, sem* 
kereskedelmet és szállítást, de mert kereskedelmi cikkekre is szüksége volt, i t t - , 
ott kénytelen volt, az idők szokássaihoz híven, kereskedő karavánokat is megsarv 
colni. Félig rablólovag, félig néptribún így a. Fekete ember, de soha nem fedejti 
a célt: szabad haza teremtését a szerb szabad parasztnak. És míg a szerbek h i 
vatalos vezére, a des'zpota, a főúr Beriszlavics e'lszegőd'ík Ferdinánd táborába, de 
csak miután várakra, városoki a, birtokokra és pénzre Ígéretet kapott, a Fekete 
ember, mikor a Zápolya párti íöuirak ©llenségesikedése • miatt szentén kénytelen 
Ferdinánddal alkudozni és táborába lépni, csak egy feltételt állít: nem birtokot a* 
maga neszére, hanem várostrom készülékeket kér hadserege résziére a szent céb 
érdekében. 

Fbben az időben, már mind a török ellen harcoló .szerbek Ferdinánd mellé, 
szegődtek, Zápolya oldalán csak a szerb főurak és jobbágy csapataik állának. A 
dunai flotaflla, a sajkások' is elhagyják vezérüket, Radiics Bozsicsot és a Fekete-, 
ember parancsnokságát ismerik el. A Zápolya párti főurak egy csatában legyőzik: 
Jován Nenádot, de oly nagy csapatokban özönlenek átról a szökött parasztok se
regébe, hogy egy percre sem gyengül meg ereje. Zápolya belátja, hogy le nem 
verheti a Fekete embert, megpróbálja leszerelni, magához édesgetni, csalogatni. 
Ez a terve sem sikerül. Ekkor ernberei magukhoz csalják, megtámadják, lesből sú^ 
lyos sebet ejtenek rajta. Sebesülten viszik el Szegedről egy közeli faluba, ahol 
Tör cl- Bálint csatlósai a már haldokló »cárt« legyilkolják (1527). 

Halála után újra érvényesülnek Vajdaságban a főúri csapatok és folytatják* 
egymás elleni birtokszerző háborúikat a jobbágy rovására. Zápolya a török kezé-% 

bői fogadta el a királyi méltóságot, a Fekete em'her egyik parancsnoka, Sznbota 
Viílics sízintén átlépett török szolgálatba, míg a másik parancsnok Radoszav CseU 
плк 'folytatta ugyan még a török elleni háborút, de a nagy célkitűzések nélkül, 

egyszerűen, mint Ferdinánd zsoldos katonája. A deszpota is átál l t török szolgád 
latba, akár Pelrovics Péter is, míg a szerb parasztok állandóan 'költözködnek,, 
olyan országot keresvén, ahol nem kell hogy jobbággyá törjenek. Ilyen országot
nem találhatnak a XVI . században és így vagy jobbággyá, vagy ptnlg fosztotrató^. 
harcoló hajdúvá és zsoldos katonává válnak és fegyveresen várják napjuk ke'ését< 
aiz alkalmat egy újabb kísérletre, szabadságuk kivívására. 

y>Az osztályokra tagolt és osztályellentéteken nyugvó polgárt 
társadalom helyébe olyan egyesülés kerül, amelyben minden egyes 
tag szabad fejlődése a többi teg fejlődésének a feltétele.* (Marksz) 



A S Z O V J E T I P A R T Ö R T É N E T E 
Irta: Nádor Tamás 

Nemcsak a Szovjetunió, hanem Európa, sőt az egész világ történelmében 
nevezetes dátum 1941 június 22.-e. Ezen a napon támadta meg a német had gé
pezet a munkásak és parasztok szabad államát, miután majdnem egész Európát 
letiporta. A nácibandák ha nem három, de legfeljebb hat hét alatt gondolták szét
verni a Vörös Hadsereget és leigázni a szocializmus hazáját . A Wermacht eleinte 
tényleg nagy átmenet; eredményeket ér t el : elfoglalta Szovjieteurópa nagy részét 
é s a fasiszta hazugság bajnokai teleugatták a világot, hogy a Vörös Hadsereget 
teljesen megsemmisí te t ték és csak az u-olsó halálos döfésre van szükség. 

Azonban nemcsak, hogy ez nem sikerült nekik, hanem a hősies Vörös Had
sereg megállította, visszavetette őket, megtiszt í tot ta a szovjetföldet a fasiszta sze
méttől, a leigázott kelet- és középeurópai népeket felszabadította a fasiszta iga 
alól és majdnem négyéves önfeláldozó harc után., amelyent a történelem nem 
ismer, a fasiszta rablókat feltétlen megadásra kényszer í tve , ki tűzte a győzelem 
zászlaját a fasizmus fészke, Berlin felett. Ezzel az egész emberiséget, de különö
sen a mi népeinket, örök hálára kötelezte. 

Hogy mindezt elérhesse, a hősiességen, önfeláldozáson, a haza és szocializ
mus iránti ha tár ta lan szereteten, a hadviselés tudományán kívül a Szovjetunió
nak még a háborúskodás egy fontos alapjával kelett rendelkezie. Ez a Vörös 
Hadseregnek m nden a hadviseléshez szükséges termékekkel való ellátása volt, 
melynek alapja az erős ipar, elsősorban nehézipar, mely gazdaságilag képes volt 
-az ellenséget túlszárnyalni , д Szovjeúnió rendelkezett és rendelkezik ezen erős 
nehéziparral . Aki látta az »Urál kovácsolja a győzelmet« című filmet, meggyőződ
hetett a Szov je tunó hatalmas hadiipari képességéről . 

Azonban a Szovjetunió, illetve elődje a cári Oroszország nem volt mindig 
ipar.lag olyan fejlett, sőt a nagyhatalmak közül a legelmaradpttabb volt. д k ö 
vetkezőkben nagyvonalakban bemutatom Oroszország ipari fejlődését az párosí tás 
első kísérleteitől a második imperialista világháború g. Д háború alatti ipari fej
lődés adata; nem állnak rendelkezésünkre, mert azokat a Szovjetunió ér thető 
okokból ma még nem hozza nyilvánosságra. 

A Szovjetunió az óriás ' mértékek és óriási ellentétek hazája. Területe, mely 
maidnem 22 millió négyzetkilométer, a világ kb. egy hatodrésze. Legnyugatibb 
pontja a Balti tengeren, logkeletbb pontja a Behringszoroson. Am kor a na»p 
Königsbergben felkel, Gyezsnyevben lenyugsz k. A Szovjetunióban mért legna
gyobb meleg pl.usz 70, legnagyobb hideg minusz 70 fok. 

Ezen a hatalmas területen majdnem minden fajta növény megterem a gabo
naféléktől a pálmáig és a hideg égövi növényei ig . A világ búzatermésének 30 
százaléka, árpatermésének fele. zab- és rozstermésének negyede, erde nek har
mada a Szovjetunióban van. Jelenleg csak négy növényfajta nem terem meg'a 
Szovjetunióban: a kávé, a kako, a banán és a gum fa. 

Hasonló a helyzet.az ásványi termékekkel is., Az 1938. kimutatás szerint a 
Szovjetunióé volt a szénkészletek ötöde, a vasérc több mint fele, a kőolaj több 
mint fele, a mangánérc két ötöde, a fošžfor;t három ötöde stb. Az aranykészle t 
terén Délafrika mögö ' t a másod k helyen áll.. A-Szovjetunióban nagy mennyiség
ben található réz, cink, wolfram, magnéz : um, uránium, higany, kobalt bismut, 



kálium, grafit, márvány , bazalt, azbeszt, nemes fémek stb. Csak ónt, antimont és, 
vanadiumot nem találtak eddig a fontosabb ásványok közül. 

A Szovjetunió természet i kincseit még nem tár ták föl teljesen, gazdasága 
nincs kiaknázva. Többezer négyzetki lométernyi területről még nincs részletes, 
térkép. 

Az orosz iparosítás első kísérletei. 

Az orosz ipar épen úgy mint Nyugateurópában először a nagy h ű b é r u r a -
dalmakban jelentkezett/De amig Nyuga teu rópában a jobbágyak, akiknek feladata 
a hűbérurak szükségleteinek kielégítése volt, a viszonyok ha tása alatt bizonyos, 
előjogokhoz jutottak, Oroszországban ez nem így tör tént . Nyugateurópában ugya
nis a hűbérurada lmak körül városok fejlődtek, melyek az uraik önkénye elől futó. 
jobbágyok városbamenekülése következtében gyarapodtak. Oroszországban i l y 
módon csak négy város képződöt t : Moszkva, Kiev, Novgorod és Pszkov. Oroszor
szágban a jobbágyok földesuraiktól a szteppekre menekültek, ahol mint a hűbé r -
uraktól független, szabad parasztok kezdtek új életet. így keletkeztek az első ko-
záktelepülcsek. Céhrendszer , város Oroszországban nem volt, vagy nagyon kevés 
volt. 

Nagy Pé te r ig Oroszországban az iparosok majdnem kizáró lag idegenek vo l 
tak. A bizánci befolyás idején a cárok h ívásá ra görögök, később németek jöttek. 
Számuk 17—18 ezer volt. д városokban élő oroszok nagyjából kereskedelemmel 
foglalkoztak. 

A X V I I . század végén, Nagy Pé te r idején, Európa már túl volt a kezdetle
ges kereskedelmi tőke korszakán. Az óriási léptekkel haladó polgárság különösen 
Angliában adóalanyból az állam ura lett és a királyi korona a haladó polgárság 
kezében csak gyarmati poLitikájának és kereskedemi háborúinak érdekképviselője 
volt. A nyugateurópai tőkés fejlődés fő jel lemvonása a kifejlett pénzgazdálkodás 
és az egyéni kezdeményező szellem volt. 

Oroszországban másmilyen volt a fejlődés vonala. Nagy P é t e r kénytelen volt 
tar tós háborúi és birodalmi politikája miatt állandó hadsereget tartani, ez viszont 
rengeteg pénzt emészte t t fel. így már 1701-ben a hadikiadások a köl t ségvetés 
78%-át , 1706-ban pedig 96°/o-át tet ték k i . Az állam legnagyobb bevételei t az ipar
ból és kereskedelemből mer í te t te . Miután Oroszországban polgári osztály nem 
volt, illetve csak kifejlődőben volt, a cár maga vette kezébe az ipart és kereske
delmet, Hogy pénzhez jusson, minden funtosabb cikket, sőt még a kocsikenőcsöt 
fi-s., állam; egyedárus i tássá nyi lvání tot ta . 

Nagy P é t e r iparosítási politikája abban nyilvánult meg, hogy eleinte támo
gatta a hűbéri uradalmakban kele tkező kézműipar t és igyekezett azokat szerve
zett ipari üzemekké átalakítani . Rendelésekkel és nyersanyaggal segítet te őket. 
Ezen üzemekben az első munkások jobbágyok voltak, akiket gazdáik lelketlenül 
kizsákmányol tak és ezér t ezen üzemek keveset és rosszul termeitek. 

Később állami üzemek alakultak, melyekben állami jobbágyok, koldusok, tol
vajok, prostituáltak, hadifoglyok, sőt ka tonák is dolgoztak. Ezek épí tet ték fel 
Szen tpé te rvár t és utak, valamint csatornák épí i íésére is felhasználták őket. Az 
állami üzemekben a munkaidő korlátlan volt, a bánásmód rossz, a munkások 
ellátást kaptak csak, fizetést nem. Ezen első gyá rak tör ténete a legkegyetlenebb 
módon vérbeíoj tot t munkáslázadások tö r téne te . 

Elsősorban azon üzemek fejlődtek, amelyeknek hadiipari jellegük volt. Nem
sokára megjelent a külföldi tőke is, mert busás z sákmányra volt kilátás. Előbb a 
hollandusok alapí tot tak gyárvál la la tot Tulában, majd felbukkantak az angolok a 
Volgamentén és máshol, ahol nyersanyag és üzemanyag volt található és kohó
kat emeltek. Az első orosz nagyiparosok közül a Demidovok és Sztroganovok 
tűntek ki , akik nagyban hozzájárultak az orosz ipar fejlődéséhez. 



Nagy Pé te r halála utáai Oroszország már 195 gyárvállalatot számlált, a 
bányavál la la tokat nem számítva. Ezek közöt t 28 szövőgyár volrt és bár írástudó 
Oroszországban kevés volt, 4 papírgyár, ami a közigazgatás szép fejlődésére vall 

Nagy Pé t e r művét Nagy Katalin folytatta, úgy, hogy 1775-ben Moszkvában 
m á r 113 gyárvál la la t volt. Az ipar fejlődése a város* lakosság hirtelen gyarapo
dásához vezetett, úgy, hogy 70 év alatt a városi lakosság száma megnégysze
reződött . 

Az orosz ipari fejlődés hőskara az első világháború előtt. 

A cári Oroszország később lépett a tőkés feriílödés útjára, mint a haladó 
•nyugati államok. Az orosz gyár ipar nem fejlődhetett kellőképem 1861-ig. a jobb
ágyok felszabadításáig, amikor a cári ko rmány a krími háborúban legyengülve 

f és a paraszt lázadásoktól megfélemlítve kénytelen volt a jobbágyságot felszámol
ni. A jobbágyfelszabadítás a parasztok számára nem jelentett nagy könnyebb

s é g e t , mert a földet a földesuraktól kénytelenek voltak kb, két milliárd rubelér t 
megvál tani . A földesurak általi kizsákmányolás folytán a parasztok nagyrésze 
képtelen volt gazdaságá t fejlesztem, aminek következtében a forradalomelőtti 

'Oroszország mezőgazdasága erősen elmaradt. Ez a maga részéről gyenge ter
m é s h o z a m h o z és gyakori éh'ns-éghez vezetett. Az elszegényedett paraszt kény
telen volt földjét elhagyni és a városban, a gyárban munkát és megélhetést 
keresni. 

A jobbágyság megszüntetése u 'án az ipar gyors ütemben fejlődött. Ennek 
oka a cári kormány imperialista politikája és az ezzel kapcsolatban végrehaj to t t 
nagya rányú befektetései voltak. A háborúra való készülődés terén Oroszország 
sem akart lemaradni és elsősorban hadászat lag fontos vasútvonalait kellett k i 
építenie. A XIX, század végén tíz év alatt 21 ezer kilométer vasútvonal épült 
k i , ami viszont mind több és több vasérc , kőszén és kőolaj termelését tette szük
ségessé . A bányászat , kohászat és kőolajipar ennek köszönheti addig hallatlan 
fellendülését. 

A nyugati államokkal szemben az orosz ipar igen kezdetleges volt. A rossz 
szervezés következtében a munkaerő a rány lag d rága volt, mert keveset termelt. 
Így például 1893-ban tíz beiga munkás annyi acél t termelt, mint amennyit Dél
oroszországban huszonkettő, az Urá t v idékén pedig százhuszonkilenc munkás . 
Miután az ilyen munkaszervezés következtében az orosz ipar nem volt verseny
képes , a cári ko rmány védővámokat létesítet t . Ezér t az iparcikkek Oroszország
ban ké t -háromszor drágábbak voltak mint például Angliában. 

Az orosz kőolajipar fejlődése a XIX. század végére esik. Az első kút 
1872-ben kezdett működni és 20 évvel később Oroszország adta a vi lágtermelés 
5l°/o-át. Azonban a külföldi tőkések rablógazdálkodása miatt az orosz kőolajipar 
később erősen hanyatlott. 

Legerősebb iparág a szövőipar volt, amely belföld; nyersanyagot, gyapjút, 
gyapotot, kendert és lent dolgozott fel. Földrajzi helyzeténél fogva Oroszország 
vezető szerepet játszott a nemes szőrmék feldolgozásában. 

Az orosz iparban a külföldi töke tekintélyes szerepet játszott. 1913-ban az 
összes befektetések 70°/o_a volt idegen kézben. Legerősebb a francia tőke volt f 

majd az angol, német, belga és amerikai. 
Az orosz munkásosztá lyt szülőjéhez a parasztsághoz szétszakí thatát lan kö

telékek fűzték. Az üzemek nagyrészében idénymunka folyt, úgy, hogy az orosz 
munkás nyáron a földet művelte, télen pedig a gyárban dolgozott, A munkabérek 
hihetetlenül alacsonyak voltak: 1905-ben Szentpéterváron az átlagos munkabér 
25—30 rubel volt havonta. A munkaviszonyok igen rosszak voltak. Csak 1897^ben 
kor lá toz ta törvény a munkaidőt 11 és V2 órára , azonban a túlórázást megenged
ték és az a gyártulajdonos és munkásak megegyezésétől függött. A munkások 
kultúrszí iwonala igen alacsony. 52°/e-uk írástudatlan volt. Az első világháború 



kitöréséig a viszonyok csak romlottak, mert míg az utolsó tíz év alatt az á rak 
-38°/o_kal emelkedtek, a munkabérek csak 18%-kal. 

Az első világháború és a forradalom. 

Az első v.lágháború előestéjén Oroszország még mindig egy hatalmas ag-
rárállam, melynek városi lakossága az összlakosságnak 14°/o-a. д gyár ipar ál ta
lában nagy üzemekben összpontosult. Habár számuk az összes üzemeknek csak 
5'Vo-át teszi k i , a munkásság 54°/o-át foglalkoztatják. Középüzem szinte nincs. 

Az üzemek általában fogyasztási és kivi tel i cikkeket gyártot tak, A nehéz
ipar jelentéktelen, az ország h hetetlenül gazdá'g nyersanyagfor rása i k iaknázat 
lanok. Tőke- , gép- és szakmunkáshiány jellemzi a cári Oroszországot . A fogyasz
tás csekély, mert a széles tömegek vásár ló ereje jelentéktelen. A kevésszámú 
munkásvédelmi törvény csak papíron létezik és az ál lamgépezet nem törődik 
ozok életbeléptetésével . A tőkés és a munkás, a földesúr és a muzsik között az 
el lentétek óriásiak és áthidalhatatlanok. 

A 3'nunkások összpontosítása a nagy üzemekbe és számuk állandó növeke
dése azt eredményezte , hogy Oroszország munkásosztálya a pol i tka i élet fontos 
tényezője lett, annál is inkább mert Oroszország munkásosztá lya rendelkezett a 
legforradalmibb élcsapattal — a Bolsevista Pár t ta l . 

Az első imperialista világháború az orosz uralkodó osztályt teljesen készü
letlenül találta. Az államhatalom még nem heverte kji az 1905—7-es forradalom 
és az orosz-japán háború okozta csapásokat. A mozgósí tás a közlekedés szerve
zet lensége és a közlekedési eszközök hiánya következtében csődöt mondott. 

A mezőgazdaság és az par terén sem volt jobb a helyzet, mint a közle
kedésben. Ügy a mezőgazdaságot , mint az ipart megbénítot ta a munkaerő hiánya, 
amihez még az angol szénszáll í tmányok kimaradása következtében előállott 
szénhiány járult, A gyáripar 70°/o-a kizárólag hadicélokat szolgált és csak 6%>-a 
termeit a polgári szükségletek kielégí tésére szolgáló cikkeket. 

A cári bürokrat izmus teljesen csődöt mondott é s ezért a magántőke vette 
kezébe először a közlekedés, majd az egész gazdasági élet megszervezését . 

Az élet a háború alatt mind súlyosabbá vált. Az árak 333%-kal emelked
tek, az udvar és az arisztokrácia korrupciója botrányossá fajult. A munkásság 
helyzete mind elviselhetetlenebb lett. Mind szélesebb tömegek ismerték fel, hogy 
ebből a helyzetből csak egy kiút van: a cári önkényuralom megszüntetése. A 
cárlzmus végórá ' t élte. A polgárság a válságot államcsínnyel akarta megoldani, 
de a bolsovikik által vezetett dolgozó nép, á saját maga módián oldotta meg. 

1917 februárjában győzött a polgári demokrata forradalom, de az u. n. ide
iglenes kormány sem nem tudta sem nem akarta kielégíteni a népet, amely azt 
óhajtotta, amit a holsevikik követeltek és ígértek a népnek: »kenyeret, békét és 
foldet«. November heted kén. a proletártól radalom győzelme napján, úi hatalom 
születet t meg Oroszországban, új korszak kezdődött az emberiség tör ténetében. 

A hadikommunizmus. 

1917 november 7-én kezdődött ćs 1921 március 21-én végződött a Szovjet
unió tör ténetének azon korszaka, amelyet had-kommunizmusnak nevezünk. Ez a 
korszak a p ro le t á r ío r radahm vívmányának, a prole tárdikta túrának megőrzéséér t 
folytatott súlyos harcok ideje. A polgárháború és a külföldi beavatkozások tönk
re te t ték az egész országot és úgy a mezőgazdasági , mint az pari termelés vég 
zetesen csökkent. 

A földreform volt a szovjetállam alapja, az a nagy vívmány, mely a mun
kásság és a parasz tság közötti szétszakí thatat lan köteléket megteremtette. A 
földreform értelmében 1917 november 11-én az összes nagy- és középbirtokok 
kár té r í t és nélkül azok tulajdonába mentek át, akik azt megművelték. December 
27-én kisajátí tották és társadalmosítot ták az összes bankokat, inig az egy millió 



rubelen felüli tőkével rendelkező nagyipari üzemeket csak 1918 júniusában álla
mosítot ták. Az üzemekben megvalósított munkásellenőrzésnek — mint Lenin 
írja — az volt a feladata, hogy az egyes üzemek és iparágak közöt t lé t rehozza 
az új szervezési kötelékek finom hálóját,, amely a termelést és az elosztást új 
feltételek melleit, a széles tömegek részvételével megvalósít ja. A munkásellen-
őrzés és ny i lvántar tás azt jelentette, hogy az osz tá lyharc bevonult a gyárakba . 
A t e rmelés rendbehozása és fejlesztése érdekében, a munkásállam és a P á r t 
vaisflegyelmet, rendet és munkát követelt. 

Az osztályharc bevonult a falvakba is. 1918 júniusában megalakultak a fa
lusi szegénység tanácsai . 

M'nt fentebb említet tem, az ország gazdasági életét a polgárháború és a 
külföldi beavatkozások tönkretet ték. A közlekedés kétségbeejtő helyzetbe jutott, 
szén és kőolaj nem volt, éhínség és nyomor honolt az országban. Az ipari ter
melés az utolsó békeév termelésések egy hatodara esett, a mezőgazdasági ter
melés a felére. Ebből a kiútnélküli helyzetből az országot Lenin lángesze vezette 
k i , aki a P á r t tizedik kongresszusán, 1921 márciusában kihirdette az l«Jj Gazda
sági Polit ikát (novaja ekonomcseszkája palyityika) az u. n. NEP-et. 

Az Üj Gazdasági Politika. 
A t'zedik kongresszuson Lenin a kérdést így állította fel: »vagy k ie lé 

gítjük a parasztokat a szabad kereskedelem visszaállí tásával, vagy a világforra
dalmi mozgalom mai állása mellett nem tarthatjuk meg a hatalmat, mert ez 
gazdaságilag nem l ehe t séges . . . . A rádió még ma hirdesse k i , hogy a pár tkong
resszus a r ekvhá lá s t természetbeni adózással h e l y e t t e s í t i . . . és ezzel helyreál
lítja a munkások és parasztok közötti sz ' lárd kapcsolatot«. 

A természetbeni adózással kezdődik az Üj Gazdasági Politika korszaka. 
Első tekintetre ez a rendszabály nem látszik olyan nagyjelentőségűnek. Ennek 
a rendszabálynak a lényege, hogy a paraszt feleslegének egy részét adó fejében 
köteles az államnak beszolgáltatni, míg a többi felett szabadon rendelkezhet, 
szabadon eladhatja a piacon. Ennek a rendszabálynak azonban messzemenő kö
vetkezményei voltak. 

Lenin világosan látta, hogy a természetbeni adózás a szabad kereskedelem
ivisszaállítását jelenti, a szabad kereskedelem a piacot a piac a tőkés rendet. 
A tizedik kongresszuson Lenin és a kongresszus lenini többsége éles harcot foly
tattak a i rock 's ták és a többi megalkuvó ellenzékkel szemben, akik azt állítot
ták, hogy a, NEP a forradalom eláralását jelenti. A történelem azóta bebizonyí
totta, hogy a NEP egy szükségszerű, de átmeneti erőátcsoportosí tás volt. 

1921 július 7-én visszaadták régi tulajdonosaiknak a 20 munkásnál keve
sebbel dolgozó mari üzemeket és azok ismét magántulajdonba mentek át. Három 
nappal később rendelet jelent meg, mely megengedte nagyobb üzemek bérbeadá
sát is, Í922 március 13-án ped"g megengedték u. n. vegyes társaságok létesí té
sét, melyben a szovjetállam és a magántőke vettek részt . 

A NEP egyik jellegzetessége gazdasági engedmények adása magánvállala
tok részére. Az engedmények öttől húsz évig szóltak azzal, hogy ezen idő letel
te után a teijes berendezés a szovjetállam tulajdonába megy át. Társadalmi 
téren az engedményeseknek be kellett tartamok a szovjet törvényeket és elsősor
ban szovjetpolgárokat kellett alkalmazniuk, csak a szakemberek lehettek külföl
diek. Az utolsó engedmények japánok kezében voltak, akik a Szahalin sz 'getén 
levő kőolajforrások kiaknázására és a távolkeleti halászati jogra kötöttek szer
ződést. 

A NEP bevezetése a termelés óriási emelkedését eredményezte . így például 
a vasérc termelése 1921-től 1923-ig 223'Vo-kal, az öntöttvasé 203%-kal, az élel
miszereké 27°/o-kal, a kőolajé 34°/o-kal, a széné 45°/o-kal, a papíré 208%-kal, a 
gyapoté 112%-kal emelkedett. 



A termelés 1926-ban majdnem elérte a békebeli színvonalat^ egyes terme
lési ágakban pe'd'g, például a mezőgazdaságban, szén- és kőolajiparban stb. túl 
is haladta. 

A NEF idején nagy szerepük volt a szakszervezeteknek. Az első nézetei lé-
rés a leninisták és az ellenzékiek között a tizedik kongresszuson épen a szak
szervezetek kérdésében tört ki . Lenin szerint a szabad, demokratikus szakszer
vezeteknek a NEP idején a köve tkező feladataik vannak: 1) a munkásság kép
viselete az üzemekben, de nem ellentétben az ál lamérdekekkel, 2) munkaügyi 
törvények hozatalának kezdeményezése a szovjethatóságokkal egyetér tésben és 
ezen törvények végrehaj tásának ellenőrzése, 3) részvétel az állami ipar felépí
tésében és igazgatásában, 4) szakmai, politikai és kulturális propaganda, 5) rész
vétel a népegészségügyi intézmények megszervezésében, 6) munkás takarékpénz
tárak és önsegélyző intézmények alapítása és igazgatása, 7) szak- és tanoncok
tatás , 8) az állami bérpolitika támogatása és keresztülvitele. 

Hogy Lenin álláspontja volt helyes és nem Trockié, aki a szakszervezete
ket államosítani, sőt katonássá akarta tenni, bizonyítja az is, hogy 1924-ben a 
szovjetszakszervezeteknek öt és fiél millió- tagja volt, azaz az összes dolgozók 
92°/o-a. 

д Szovjetunió szocialista megszervezéséér t folytatott harc 1926-ban kez
dődik. Sztálin a tizennegyedik pár tkongresszuson 1925 decemberében azt mondta, 
hogy a Pá r t általános vonalának lényege és alapja a Szovjetországot agráror 
szágból ipari országgá változtatni, amely alkalmas saját erejéből a szükséges 
szerszámgépeket előállítani. 

Az állami kereskedelem megvalós í tásáér t 1927—28-ban kezdődik a harc. 
1928-ban a magánkereskedelem az összforgalomnak csak 23%-át bonyolította le. 
Az iparosításérc 1926—28-ig folytatott harc idején az iparba több mint 8 mi l l i 
árd rubelt fektettek. Az ipart ekkor már nagyrész t államosították,*a nagykeres
kedelem pedig csaknem kizárólag állami és szövetkezeti . 

A tényleges munkabérek meghaladták a háborúelőtt i t és 1928-ban a Szov
jetunió nemzetközi viszonylatban jobb helyet ért el, mint Oroszország 1913-ban. 
így 1913-ban az orosz munkás az angol munkás tényleges munkabérének csak 
44°/o-át kereste, mig 1928-ban már 52%-át. A szovietmunkás 1928-ban munka
b é r é é n ll°/c-kal többet kapott, mint a cseh munkás, 13e/o-kal többet .mint az 
osztrák és 21%-kal többet mint az olasz munkás. 

(Befejezése a köv. számban) 

\ 

A háború folyamán hazánkban félmillió házat romboltak le és 
egy és háromnegyed millió ember vált hajléktalanná. 

* 
A fasiszta hordák Oroszországban elpusztítottak 1710 várost, 

70 ezer falvai. 6 millió épületet romboltak le és 25 millió ember: 
tettek hajléktalanná. 



MAJAKOVSZKI VLADIMÍR: 

D A L A S Z O V J E T Ú T L E V É L R Ő L 
Mint ordas 

marnék 
a vaskalaposakba. 

Igékre 
a posta szókincse 

kevés 
Zuhanna bár 

poklok mélységes 
fenekére 

m nden irat. 
De ez . . . 

Fülkék végte!en vonalán 
indul 

a hivatalnok. 
Arcán kimért szigor. 

Útlevelek, 
én is odaadom 

az enyémet — 
harsogó bibor. 

Egyikét 
negédes mosoly kiséri 

másikát — 
közöny, 

hanyag is. 
Tisztelet 

jár ki 
az angoloknak: 

rajtuk 
oroszlánpár a dísz. 

Joviálisán, 
jóságos tekintettel — 

mosolya szüntelen 
szolgamód hebeg — 

az öreg. 
akár a borravalót, úgy veszi át 

az amerikai 
ú-leveleket. 

Plakátra bámul így a kecske: 
o. lengyelre 

szemet meresztenek 
a hülye rendőri 

tunyaság jegyében — : 
honnan 

e földrajzi újdonságok, 
ezek — 

mi fán teremnek, 
kérem? 

Meg sem biccentve 
tökíejéj és 

üres 
oktcnd két szemét 

meg sem rebbeníve, 
veszi át a dánok 

és a többi 
svédekét. 

S ni csak, akárha 
csalán 

facsarná 



az úr száját 
ferdére le: 

most nyúl 
az én vörös útlevelem 

fe'é az úr fnom keze. 
Úgy veszi át 

akár egy bombát — 
akár egy sünt. 

akár — 
egy kétélű borotvát, 

akár — 
egy kétöles kigyó', 

kinek 
hetvenhét 

íulánkja 
sz?szeg 

A hordár 
gyanakodva pislog, 

mintha 
potyán 

kezelné a bőröndöket. 
A titkcsrendör 

ké dően 
les a csendőrökre. 

A csendőrök — 
őt fürkészik 

mindegyre. 
Mi y kéjes gyönyör 

űzne 
feszítne, 

hogy ökleimmel «, 
essem 

c fimcsz rohadt 
kasztnak. 

nyúj va 
az én szovjet 

sarlóftalapácsos paszpórcmat. 
Mint ordas 

marnék 
a vaskalaposokba. 

Igékre 
p posta szókincse kevés. 

Zuhanna bár 
poklok mélységes 

fenekére 
minden irat. 

De ez . . . 
Én 

nadrágomból 
húzom elő 

a másolatát — 
a büszke teher 

kötése 
bíborban 

ragyog. 
Idesüsselek 

olvassátek, 
irigyeljétek — 

én a Tanácsköztársaságok 
polgára vagyok! 

DUDÁS KÁLMÁN ford. 



S Z O M S Z É D A I N K : 

B U L G Á R I A 
Irta: Sulhof József 

A mai Bulgária a Balkán és ezen keresztül Keleteurópa békéjének fontos, 
pillére. Ahhoz, hogy idáig eljusson, a bolgár népnek is végig kellett járnia 
azoknak a kis népeknek megpróbál ta tásokkal és szenvedésekkel teli útját, ame
lyek sorsát idegen erők és idegen é rdekek irányítják. Mint az utolsó évt ize
dekben a Balkánállamok általában, Bulgária is a hódító erőszak, az imperia
lista ihatalmak és a pénztőkék harcainak áldozata volt. Életrevalóságát , fejlő-
désképességét és erejét azonban éppen azzal mutatta meg, hogy amikor a 
Vörös Hadsereg elérte határai t , annak segítségével és annak erejére támasz
kodva, kj tudta használni az alkalmas pillanatot és feszabadította magát az 
idegen erőszak alól. 

Történelme két részre oszlik. Az egyik a középkorban kezdődik és a török 
hódoltsággal úgyszólván teljesen megszakad. Ennek ellenére szorosan összefügg 
és egyetlen fejlődési folyamatot alkot azzal a történelmi résszel, amely a X I X . 
század második felében kezdődik. A bolgár népet nem tudta magába olvasztani 
a török imperializmus még a legfanatikusabb vallási eszközökkel sem. A nép 
belső ereje nagyobb volt. mini a hódító erőszak ereje. A feltörő polgárság a 
fejlődő kapitalizmusban arra használja k i a népek önállósági és szabadságkereső 
törekvéseit , hogy az összeomló török birodalom kis • népeit imperialista céljai 
szolgálatába állítja. Kis államokat teremt, hogy a mesterségesen szított ellenté
teket saját céljaira használhassa fel. A cárizmus, amelynek nagy befolyása volt 
a Balkán népeméi, e tekintetben a nyugati imperializmus leghűségesebb szövet
ségese volt. Amikor a Berlini Kongresszuson 1876-ban feltámasztották és ön
álló állammá tet ték Bulgáriát, ez azonnal az érdekek ütköző pontjába került. 
A cárizmus csatlósai, a földbirtokosok és a kapitalista polgárság hamis sovi
nizmusba hajszolja a bolgár népet. A német imperializmus ezt késedelein nél
kül kihasználja. Német hercegi családot ültet a bolgár t rónra és az ország a 
német imperializmus egyik já tékszerévé válik. Az első világháborúban a köz
pont] hatalmak mellé állott. A két vi lágháború között a revizionista szélsőséges 
nemzeti mozgalom ker í te t te ha ta lmába az országot. Macedónia volt a soviniszta 
érdekek ütköző pontja, д négy. majd 1912 után három ország között megoszló 
macedón területekre három kis nemzet tart igényt imperialista célkitűzéseiben. 
A legsúlyosabb ellentétek Bulgária és Szerbia között keletkeztek, amelyek is
mételten hódí tásra indulnak Macedónia és egymás ellen. Ezzel vezetik le mind
két országban a belső zavarokat. Bulgáriában a földműves párt kísérleteivel 
szemben, amelyek a birtokviszony rendezésére és az ország belső egyensúlyá
nak helyreál l í tására irányultak, a tőke és az idegen hatalmak érdekei é r v é n y e 
sültek. Merényletek történtek a bolgár nép számlájára és végül belesodorták 
az országot a fasiszta kaíandorpolitikába. Kiszolgáltatták az országot és a né
pet a nemzeti szocializmus kalandor politikájának. Mennyire a népakara t elle
nére történt nv'ndez, azt legjobban az mutatja, hogy a német csatlósok sem 
mertek a bolgár nép nevében hadat üzenni a Szovjet Szövetségnek. Amikor a 
Vörös Hadsereg elérte Bulgáriát, előbb hadüzenete t és hadiállapotot kellett 
teremteni a Szovjet Szövetség és Bulgária között, hogy fegyverszüneti szerző
dést köthessenek. 

Ekkor kezdődik Bulgária tör ténetének második korszaka, д valóságban 
mindez már korábban folyamatban volt a bolgár nép . lelkében, de a fasiszta 
erőszakkal szemben csak akkor érvényesülhetet t , amikor a Vörös Hadseregben 
hathatós támogatás t kapott. Dimitrov Georgi, a bolgár nép nagy vezére , csak 
nemrégiben beszélt az 1944 szeptember 9-iki fordulat jelentőségéről. 



»Szeptember 9-ike új korszakot nyitott meg történelmünkben, ez a bolgár 
népuralom, a Hazafias Arcvonal korszaka. A fellületes emberek csak a külső 
formák vál tozását látják, д valóságban ez a változás sokkal mélyebb volt, mert 
az gazi demokrácia diadalmaskodott. A két o r szág : a fasiszta királyság Bul 
gáriája és a Hazafias Arcvonal demokratikus országa közöt t mély szakadék 
tatong«. 

A felszabadult bolgár nép valóban olyan országot teremtett, amelyben a 
régi fasiszta kirá lyság emléke csak a reakció erőszakosságaiban maradt meg. 
A nép erejének tudatára ébredi . Egy nagyszerű gesztussal, egyetlen nagy per 
keretében, a nép ítélete elé állította népeliienes vezetőit . Több mint száz veze tő-
politikust, köztük Ki r i l Koburg herceget, Filov és Mihov régenseket. 22 volt 
mimsztert halálra Ítéltek és kivégeztek. A nép ezzel kinyilvánította, hogy sem
miféle közösséget nem vállal azzal a politikával, amelyet az idegen bérencek 
folytattak és sorsának intézését saját kezébe veszi. A szakadás ezzei teljessé 
és tökéletessé vált a régi és az új korszak között. A népuralom azonban üres 
és tartalmatlan maradt volna, ha a változás csak formaságokban mutatkozik 
meg. д felszabadulás után nyomban megalakult a Hazafias Arcvonal, amely
ben a, pártok, a Kommun'sta Pá r t vezetésével összefogtak, hogy egyetlen egy
ségbe tömörüljenek az összes demokratikus és .haladószellemű erők. A nép 
támogatásával ezek az összefogó demokratikus pártok, amelyek válóban a dol
gozó bolgár nép aka ra tá t és célkitűzéseit érvényesí t ik, eléggé erősek voltak 
ahhoz, hogy gazdaságilag, kulturális téren, a pol t ikai életben, a társadalmi 
rendben és az ország külpolitikájában is végrehaj tsák az átszervezést . 

д bolgár földműves nép törpebirtokosokból áll. Velük szemben állott a 
pénztőke szolgálatába hajtott szövetkezeti rendszer és az ipari nagytőke. Mini
dének előtt a földreformot kellett végrehajtani és a Hazaf'as Arcvonail megal
kuvás t nem ismerő következetességgel felosztotta a nagybirtokokat úgy, hogy 
maga a nép volt a b ' r tckhódí tó . Ez volt a. gazdasági újjáépítés alapja és ezzel 
párhuzamosan mentesí tet ték a szövetkezetet a pénztőke befolyásától. 

A szövetkezetek i rányí tását az állam vette kezébe. Ezzel az államnak 
uralmi szerep jutott a nemzetgazdaság i rányí tásában és ellenőrzésében. A ka
pitalista magántőke nem szabad és csak annyiban vehet részt a nemzeti terme
lésben, amennyire beleilleszkedik az állami tervek kereteibe. Ezzel biztosítot
ták azt. hogy az újjáépítés nem tőkeérdekek haszonlesése szerint, hanem a nép 
érdekeinek megfelelően foly k. Kulturális té ren megkezdték az ország teljes 
átnevelését . Megszabadí tot ták a népet a szélsőséges sovinizmus u szítói tói és 
széleskörű nevelőnluhkával máris hatalmas eredményeket é r t e k ' e l . Az á tszer
vezés természetes köve tkezménye volt, hogy a társadalom is átalakult és a 
népuralom tényezői jutottak előtérbe az eddigi kiváltságokkal szemben. 

M'ndez annál nagyobb eredmény, mert Bulgária a legyőzött államok közé 
tartozik, amelyeknek sem a belpolitikában, sem külpolitikai téren nincsenek 
olyan szabad mozgási lehetőségei, mint a győzteseknek. A Hazafias Arcvonal 
politikája azonban ezt a nehézséget is áthidalta. Mindiárt kezdettől fogva kap
csolatot keresett a szomszédokkal elsősorban a szláv államokkal. Megrendezte 
1945 júliusában a felszabadulás évfordulóján a nagy találkozást, amelyre a 
szláv államok dolgozó tömegeinek küldöttségei gyűltr-k össze. Ezen a gyűlésen 
kifejezésre jutott a szláv testvériség és az a nagy összefogás, amely teljesen 
új szellemben, valóban demokratikus eszmék szerint kívánja az új jáépítést 
megvalósítani. Bulgária ezzel egy csapásra kizárt minden elkülönülési politikát 
és megsemmisí te t te a német imperializmus befolyásának minden maradványá t . 
A Hazafias Arcvonal ezzel félreérthetetlenül tudtára adta mindenk'nek, hogy 
szakított a gyűlölködés politikájával és szoros együt tműködést kíván teremteni 
a szláv testvérnemzetekkel , elsősorban pedig a Szovjet Szövetséggel és a szom
szédos Jugoszláviával. A gyűlölködés helyett, amelyet évtizededen keresztül 
szí tottak a szerb és bolgár népekben, de mindenkor csak idegen érdekek szol
gálatában, .most érvényesült a testvéri egység, az összefogás és az együ t tmű
ködés szelleme, ami a szomszédos népeknél egészen természetes . Jugoszlávia 
és Bulgária között ma több inn t baráti , tes tvéri a viszony. Ennek egyik leg
főbb oka az, hegy mind a két ország kikapcsolta a macedón kérdést , amely a 
•gyűlölködés és imperialista célok problémája volt. Jugoszlávia keretében meg-
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alakult az önálló macedón népköztársaság és egészen természetes , hogy a sza
bad bolgár nép elismeri a macedónok önrendelkezési jogát. 

: Tító marsai szkoplyei beszédében így nyilatkozott erről a kérdésrő l : 
— Miért egyesülnének Macedonia népei idegen • fennhatóság, vagy v é d 

nökség alatt? M i elég éret tek és nagykorúak vagyunk. Tudjuk, hogy a bolgár 
nép amellett a politika mellett van, amelyet együt t kezdeményeztünk a meg
szállók kiűzése után, amikor őszintén és tes tvérekhez iMően kezdtünk beszél
getni . . . A bofi.gár Hazafias Arcvonal és Jugoszlávia között a kapcsolatok k i tű 
nőek és a Balkán népei fokozott közeledésre törekszenek, — tűzte korábbi, 
kijelentéseihez Titó marsai egyik nyi latkozatában. Dimitrov errő! a kérdésről 
azt mondotta, hogy Macedonia többé nem ütközőpont a ké t ország között , 
hanem még szorosabban egymáshoz fűzi Bulgáriát és Jugoszláviát. 

Bulgária új jáépítésében vannak még pcxiitikai nehézségek. A bolgár v á 
lasztásokat első alkalommal nem tar that ták meg, mert Amerika közbelépett.. 
M á s o d k alkalommal, 1945 november 18-ikán megtar to t ták a választásokat és 
az ellenzéknek alkalmat nyújtottak, hegy megmutassa erejét . Az ellenzék azon
ban, amelynek soraiban kizáróilag király pártiak, fasiszta csatlósok, hitleri bé-
rencek, a nagytőke népellenes, reakciós elemei állanak, nem mert fellépni a 
választósokon, mert tudta, hogy a nép ellene van. д Hazafias Arcvonal valóban 
olyan győzelmet aratott a választásokon, amely teljes mértékben gazolta, hogy-
az Arcvonal a népe t és a nép akara tá t képviseli. Ezzel többé rnem lehetett 
szembehelyezkedni. Az é v végén megtartott moszkvai hármasér tekezle t ről csu
pán azt ajánlották a bolgár kormánynak, vonnia be az ellenzéki csoportok két 
képviselőjét munkájába, de csak olyanokat, akik valóban képviselik az ellenzéki 
csoportokat. Amint a ko rmány kiegészítése megtörténik, a nyugati nagyhatal
mak elismerik a bolgár kormányt , amelyet a Szovjet Szövetség már korábban 
elismert. Az új kormánynak azu tán meg lesz a hatalma ahhoz, hogy a felsza
badulás óta kiéipül-t belső rendszert alkotmányos alapokra helyezze. A köz tá r 
saságot mindeddig nem kiálthatták ki , mert a jelenlegi nemzetgyűlésnek nincs 
erre felhatalmazása. Az azonban kétségtelen, hogy a bolgár nép nem enged; 
többé visszaállítani a királyságot és amint a szükséges formaságoknak eleget 
tesznek, Bulgaria hivatalosan is átalakul népköztársasággá , hogy még szoro
sabban illeszkedhessen a balkáni demokráciák együt tesébe. 

AZ ATOMTÓL — AZ ATOM-DIPLOMÁCIAIG 
Irta: l>r. Hok Rezső 

1945 augusztus 6-án szenzációs hír járta be a világot: egy amerikai repülőgép' 
bombának nevezte és romboló ereje 2000-szer volt nagyobb a legnehezebb angol 
bombánál. A szűkszavú híradás, melyet egy hivatalos közlésben Truman elnök is 
megerősített* lázbahozta a világ közvéleményét A hír egyforma szenzációt jelen_ 
tett a katonai körök, a politikusok, a gazdaságú tényezők és tudományos világ szá
mára. Az atombomba, illetőleg azok a tudományos és tehnika-i eredmények, ame
lyek lehetővé tették az atomenergiának romboló bomba formájában való felhasz
nálását, nemcsak a rombolás tudománya terén jelentettek forradalmi eseményt,, 
hanem egyben hatalmas lépéssel közelebb hozták az ipari termelés és általában a 
gazdasági élet teljes forradalmasításának új korszakát is. 

A sajtóhangokaf, melyek az első atombomba lobbanását követték kezdetben 
a szenzációhajhászás jellemezte. Politikai saiiatánok és nagyképű kontárok egy
más kezébe adták a tollat, amikor a közvéleményt az atombombáról tájékoztatni 
kellett. A sajtó ezen felelőtlen atomkoncertjébe fokozatosan felelős hangok is sízö-
vődtek: a hivatalos politikai megnyilatkozásnak hangjai. Lassan nyilvánvalóvá? 
vált , hogy az atombomba a. világpolitika meiz,ején, különösen ami a nemzetközi 
együttműködést illeti, nagyobb pusztítást végzett és mélyebb nyomokat hagyott, 
mint Hirosimi szigetén. Az a tény, hogy egy páratlan erejű romboló fegyver at 
haditehnika terén különlegesen előnyös helyzetet teremtett a nagyhatalmak egy 
csoportja részére, világpolitikai viszonylatban is visszhangra talált. Az atombom-



fca, illetőleg annak titka, ma a nemzetközi politikai élet tárgysorozatának komoly 
programrnpontja. Erre vonatkozólag talán misem iellerntziöbb, hogy a diplomáciai 
életben egy-egy gyakorlat van kialakulóban, melynek neve: »atom-dipüomiácia«. 

A problémák, melyeket az atombomba felvetett, olyan sokrétűek, hogy az át
lag újságolvasó már-már elveszik bennük. Lényegesen megnehezíti a helyzetet a 
körülmény, hogy az atom és atomenergia és azok lényege a sízéles néprétegek előtt 
nem közkeletű fogalmak. Az »atom-diplomacia« lényiegét az atom és aitomprobléma 
lényegének ismerete nélkül nem lehet egészen megérteni. A következőkben meg-
káséréljük, hogy egy összefoglaló képet, vagy ta lán inkábíb alapvető tájékoztatást 
nyújtsunk az atombomba problémájáról,, úgy, ahoigy az a sajtóban az olvasók előtt 
jelentkezik. Megkíséreljük fizikai és matematikai képletek és a részletek ballasztja 
nélkül felvázolni: m i az atom, mi az atomenergia, mi az atombomba és miben 
áll aiz atombomba politikai problémája. 

Mindenekelőtt lássuk, mi az atom? 
Egész állat-, növény- és ásványvilágunk, a látszat szerint, számtalan sok 

anyagból épül fel. Az ember és állat, például, húsból, vérből, csontból, agyvelöböl', 
idegekből, bőrből stb.; a fák növényi rostokból és különböző nedvekből; a hegyek 
köböl, földből, ércből stb. állanak. Mindezen dolgok legnagyobb- része azonban nem. 
egyszierű, hanem vegyileg tovább bontható, összetett anyag. Ha például a tenger 
vizét vegyilég elemezzük, úgy azft fogjuk találni, hogy az, főként »édes vízböl« és 
»konyhasóból« áll. A vegyelmezés azonban igen gyakran tovább folytatható. A m* 
példánkban a vízi például hidrogénre és oxigénre, a konyhasó pedig nátr iumra és 
clorra bontható. Ez a vegyi bontás néha két-három, sőt több fokon á t is folytat
ható — de nem a végtelenségig. Vannak anyagok, mint pé'lidául példánk esetében 
a hidrogén, a nátr ium és clor, amelyek már nem bonthatók tovább-vegyi úton. 
Ilyen anyag a tudomány megállapítása szerint, 92 van. Ezek képezik a világ ve
gyileg felbonthatatlan, elemi részeit, miért is elemeknek hívjuk őket. A minden
séget benépesítő tarka jelenségek tömege tehát végeredményben 92 elemre vezet
hető v/issza. A bennünket körülölelő anyagi .világ (jómagunkat is beleértve) nem 
más, mint e 92 elem szöveménye. A természet ezen elemeket a maga titokzatos 
műhelyében a benne uralkodó törvények szeriint hússá, vérré, virággá, i l lattá, kővé, 
búzává, emberré stb., stb. változtatja. 

A tudomány az anyag ti tkának kutatásában természetesen nem elégedethetett 
meg azzal, hogy az, anyagi világot leegyszerűsítette 92 elemre. A fökérdésre: m i 
is tulajdonképen az anyag, még mindig nem kapott választ. Felmerült a. kérdés: 
milyen fizikai részekből áll a vegyileg felbonthatatlan elem, meddig osztható az 
elem fizikailag anélkül, hogy elvesztené jellemző tulajdonságait és általában mily o n 
az anyag fizika1- szerkezete. 

A tudomány már régen arra a belátásra jutott, hogy kell egy határnak lenni, 
ahol az anyag, illetőleg az elem már elméletileg sem osztható tovább fizikai ú ton . 
Kell, hogy az elem oyan legkisebb részekből tevődjék össze, melyek fizikailag oszt
hatatlanok és amelyek az élem összes jellemző vonásainak hordozói. A tudomány 
ezt a legkisebb részt, még mielőtt azt pontos eszközeivel észlelhette volna, a görög 
atom sízécskával jelölte meg, ami annyit jelent, mint oszthatatlan. Ezt az elméleti 
feltevést, hogy az anyag oszthatatlan részekből áll, a kuta tások később igazolták. 
Az atom a feltevések birodalmából' a fizikai laboratóriumok kísérleti eszközeinek 
boncasztalára került. A 92 elem kérdése most már általában az anyag, azaz az atom 
kérdésévé »zsugorodott« össze és a kérdés most már így hangzott: milyen az atom 
szerkezete? 

A tudomány erre a kérdésre még ma sem adott végleges választ. 
E helyen meg sem kíséreljük, de nem is célunk, hogy az atomkutatás mai állá

sát ismertessük. Céljainknak tökéletesen megfelel, ha olvasóinkat megismertetjük 
azzal az atomképpel, amely — jobb hijján — mint segédeszköiz igen hosszú ideig 
lehetővé tette a tudománynak az atom titkaiban való tájékozódást. 

Az úgynevezett klasszikus fizikának ezen álomképe szerint (igen leegyszerűsítve) 
az atom egy központból áll, mely elektronok (számuk különböző lehet, 92-ig) 
nagy sebességgel a mag körül forognak, mint pl. a föld és a többi bolygók a nap 
körül. Az anyag fizikai tulajdonságai aszerint váltakoznak, hogy hány elektron ke
ring az atommag körül. A fizikai laboratóriumokban kétségeik*zárói ag megállapítot-



ták, .hogy az elektronok száma a 92 elemnek megfelelően 1 és 92 között váltakozik. 
Á vas atomjában pl. 26 elektron kering az atommag körül, a rézében 29, a bromé-
ban 35, a higanyéban 80, az uránéban pedig 92. 

Nem érdektelen idejegyezni néhány adatot az atom »nagyságáról«. Az atom 
átmérője egy centiméter százmilliomod része! A mag viszont az atomnak százez
red részét tölti k i , vagyis kb. úgy aránylik a<z egész atomhoz, mint egy jókora vár 
az egész földgömbhöz. Az egész atomgolyó tulajdonképen üres, melyben csupán az 
elektronok keringenek s amelyeket szintén igen kicsinyeknek kell gondolnunk. 

Ezt a kis naprendszerünket — hatalmas erő tartja egyensúlyban. A fizikusok 
megállapították, hogy az atomerö a magban összpontosul s hogy ezt az eröt az 
atommag szétrombolásával fel lehet szabadítani. Annak ábrázolására, hogy az atom
mag milyen hatalmas eröt zár magába, példaként felemlíthetjük, hogy 1 kg. urán
ból, elméletileg 23 millió kiiovatt-óra villamos erőt nyelhetünk, azaz 1 tonnából 
23 milliárdot. Szemléltetően ez annyit jelent, hogy 1 köbméter uránból 400 milliárd 
kilovattóra villamosságot nyerhetünk, azaz annyit, amennyit a világ össizes elek
tromos művei egy év alatt termelnek. 

Ez az elméleti kép szédületes lehetőségeket tár aiz. omherisiég elé. Amennyiben 
a tudomány az atomenergia felszabadításának elméleti lehetőségét gyakorlatilag is 
megoldja és gazdasági élei szolgálatába állítja úgy az emberiség .egy soha nem 
látott mély ipari forradalom és példátlan gazdasági fellendülésnek néz elébe. Saj
nos az atomrombolás kérdése igen bonyolult tudományos és műszaki problémának 
bizonyult. Az atomenergia ugyanis az atom szétrombolása pillanatában teljes egé
szében és egyszerié szabadul fel. Az atomrombolás, az atomenergia fel szabadít ása f 

ebben a formájában már régen nem probléma a fizikusok számára. Az atomrombo
lás fizikai laboratóriumokban bonyolult segédeszközök és óriási költségek mellett 
kísérleti célokból viszonylagosan elég régóta folyik. A kénlés .lényege az atomener
gia megszelídítésében, ipari termelés céljára való kihasználásában és tehn.ikailag 
egyszerű, azaz olcsó előállításában van. K két 'kérdés közül eddig csak az utóbbit : 
nagy mennyiségű atomenergiának viszonylagosan egyszerű lechn-kai berendezéssel 
való felszabadítását sikerült elérni. Az atomerö emellett teljes mennyiségében egy
szerre, rombolón, elemi erővel szabadul lel. A tudománynak eizen vívmányának rom
bolás céljára való fíelhasználásához csak egy lépés kellett. A lépés megtörtént és 
megszületeít az atombomba. 

M i tulajdonképen tehát az atombomba? 
A kérdésre csak általános elvi feleletet adjiatim.k. Az atombomba tudományos 

és műszaki leírása hétpecsétes tHok, mely körül az »atomdiplomacia« magas hul
lámokat ver. Az atombomba elvileg egy aránylag kis térfogatú, bomba alakú szer
kezet (átmérője 76 cm., hossza 275 cm.) melyben valamely elemnek, a jelek si7it.rint 
az urániumnak atomjait egy viszonylag egyszerű berendezéssel oly módon rombol
ják szét, hogy az atomenergia fékezetlenül, elemi erővel, egyszerre szabadul fel. 
Az atombomba hatása a felszabaduló atomenergia mennyiségétől függ. 

A Hirosimi japán támpontra leadott atombomba, mint már említettük. 2000-
szer múlja felül a. 10 tonnás angol repülőbombáik hatásátt . Egy szakértő kijelenté
se szeirint az atombomba 5 négyzetkilométer területen mindent teljesen elpusztít, 
míg romboló hatása íO négyzetkilométerre terjed k i . Herer angol tudós a »Genie 
civil« c. folyóiratban kiszámította, hogy egy 160 cm. átmérőjű gömbalakú urán
bomba hálását csak a legnagyobb természeti. szerencsétlenséggel lehet összehason
lítani, melyet a Karakafau vulkán kHörése alkalmával jegyeztek fel. Amikor a vul
kán váratlanul működni kezdett, a kitörés pillanatában 4 milliárd köbméter lávát 
és földet lövelt k i 16 kilóméter magasságba. A vulkán kitörésévél kapcsolatos föld
rengés, hétszer járta körül a földet s a kHörés robaja 500 kilométerre hallatszott. 
A Herer által leírt bomba hatása ennél huszonötször nagyobb volna. 

A fenti képből, még ha megközelítőleg sem pontos, világosan tűnik az atom
energia hadászati felhasználásának mérhetetlen fontossága. Az atomenergia hadá
szati fontosságát a jelen háború során a szembenálló felek egyformán felismerték-
A rendelkezésre álló adatok szerint nem csak az Egyesült Államok, Anglia és. Ka
nada dolgoztak az atom-bomba megszerkesztésén, hanem Németország is. Ma már 
nem kétséges, .hogy a Németország részéről oly sokáig igért, de be nem váltott cso
dafegyver az atombomba volt. Németországot az atom-bomba elkészítésiében és az 
emberiség ellen való felhasználásában a szabadságszerető népek döntő katonai csa-



pasai akadályozták meg: Az atom-bomba kerüli versenyfutásban áz angol-szász 
tudomány és hadi' technika került k i győztesen. Az Amerikád Egyesült Államok, 
Anglia és Kanada egyesült erővel láttak ennek a kérdésnek megoldásához. Az 
együttműködés Roosevelt elnök javaslatára 1941-ben kezdődött el és 19í5-ben ha
talmas anyagi eszközök felhasználása után, sikerrel be is fejeződött. Ŝ r John An
dersen, a neves angol atomfizikus mogálilapí/tása szerint, a munkatársak e négy év 
alatt 25—30 békeév tudományos kutatásának munkáját végezték el. 

* 
Az atombomba természetesen nem maradhatott politikai következmények nél

kül. K találmány a haditehnika terén felborított egy egyensúlyi állapotot a világ
ban és jelentékeny mértékben befolyásolta a nemzetközi élet politikai eseményei
nek alakulását is. 

Miben áll az atombomba politikai problémája? 
Az atombomba politikai problémájának középpontjában két kérdés álb éspedig: 

1) kinek a kezében van e félelmetes fegyver, mi biztosítja az emberiséget az el
len, hogy az atombomba t i tkának birtokosai nem élnek vissza vele és nem fogják 
felhasználni imperialisztikus célok elérésére az emberiség és a haladás ellen; és 
2) az atombomba titkát, azaz az atomrombolás legújabb vívmányait a tudományos 
világ és az emberiség közkincsévé kell tenni, 'hogy azt továbbfejlesztve a békés 
termelés szolgálatába állítsák. 

Az első kérdés így hangzik: Megengedhetővé, hogy aiz atombomba az angol
szász államok kizárólagos tulajdona legyen, biztonságban érezheti-e magát az em
beriség afelől,- hogy a hatalom birtokosai Angliában, az Egyesült Államokban ез 
Kanadában nem fogják, adott pillanatban az atombombával katonailag és gazdasá
gilag megzsarolni az, emberiség másik részét, vagy pedig ki kell-e szolgáltatni a 
titkot az egyesült nemzeteknek, mint a nemzetközi béke letéteményeseinek. Az 
angol-amerkai közvélemény e kérdésben megoszlott. Az angol-amerikai reakció a 
•sajtóban, rádióban és hivatalos helyeken természetesen az atombomba ti tkának 
AngMa és az Egyesült Államok számára való biztosítása mellett tört lándzsát. A 
reakciós sajtó, mint például az »United States Ne\vs«, nyíl tan kimondja, hogy az 
atom-bomba kizárólagos tulajdona lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, 
hogy xa világ uraivá váljanak — ha akarják*. És mért ne akarnák? Hasonló s t í 
lusban, néha valóságos gangszteri hangokat ütve meg, írtak a reakciós Hcarst-la-
pok, valamint Mac Cormic és Peterson lapjai is. A reakciós körök az atombombá
val kapcsolatban nyiltan imperialista hitvallást tesznek és az egész világ leigázá-
sát követelik.. INem sokat változtatnak ennek az, álláspontnak lényegén a finomabb 
hangú rádió-magyarázatok, vagy az egész finomra csiszolt hivatalos politikai meg
nyilatkozások sem. 

Az angol-amerikai közvélemény becsületes, haladó szellemű résszé a világ bé
keszerető népeivel egyetemben a nemzetközi béke és együttműködés biztosítása 
mellett száll síkra. A nemzetiközi együttműködés és béke hívei az atombomba 
gyártásának és felhasználásának az öt nagyhatalom nemzetközi ellenőrzése alá 
való helyezését, követelik. E tekintetben egyike a legérdekesebb dokumentumoknak 
Wilson amerikai atomkutató nyilatkozata, aki 400 tudós nevében, akik mint mun
katársak az atombomba megszerkesztésén dolgoztak, a következő kijelentést tette: 
»Az atombomba elkészítésén dolgozva mi-azt hittük, hogy olyan erőt teremtünk, 
mely Hozzájárul a nemzetközi, együttműködéshez és békéhez,« Wilson a leghatá
rozottabban kikel az ellen, hogy az atombomba az Egyesült Államok, Anglia és 
Kanada egyoldalú ellenőrzése alá kerüljön, mivel a véleményük szerint ez a poli
t ika nem vezethet a szilárd nemzetközi "békéhez, majd ígv folytatja: »Ez a poli
tika még borzalmasabb háborút eredményez, mint az elmúlt háború volt. Kétség
telen, hogy a' többi országok külön kutató munkát végezve, ugyancsak kidolgoz
hatják az atomenergia előállításának tehnikai és ipari módiszereit, amelyek ma az 
Egyesült Államok, Anglia és Kanada -birtokában vannak. Nem telliik bele sok év, 
amikor a többi országok is megkezdhetik az atombombák gyártását, melynek ere
je esetleg százszor, sőt ezerszer pusztífóbb lesz a Hirosimire és Nagaszakira dobott 
bombáknál.«. 

A viadal a két álláspont között ma már eldőlt a demokrácia, a haladás javára. 
Az atom-bombával kapcsolatos második politikai kérdés így hangzik: Áza tom-



rombolás titkát az egész emberiség kincsévé kell tenni, mivel az atomerőnek a ter-. 
melés ten való széles alkalmazása a monopol-töke részétől nem fellendüléshez, ha
nem több millió bányász és ipari munkás elbocsájtásához, a, piac lelve vöképessé-
gének s ezzel a termelés csökkenéséhez, más szóval munkanélküliséghez és gaz
dasági válsághoz vezetne. 

Ez a kérdés ép úgy, mint ajzi előbbi: egyetemes, nemzetközi kérdés. A polit i
ka feladata, hogy a haladószeDlemű erőket csatasorba állítsa a monopol tőke erői
vel szembe. Ez a harc pillanatnyilag másodrangú sízorepet játszik és alig van lá t 
ható nyoma, a nemzetközi élet felszínén. A hangsúly ma az első kérdésen van. 
Mindenekelőtt a biztonságot kell megszervezni, a békét, a békés fejlődés lehetősé
gét kell vissza adni az emberiségnek. 

E ponton felvetődik a kérdés: mik a kilátások az atombomba kérdésének fej
lődésében és milyen politikai magatartást kell tanúsí tani a szabadságszerető é s 
haladíószelíemű népeknek e kérdésben. 

Az atombomba t i tkának monopolizálása által teremtett feszült politikai lég
kör elvileg csak egyféleképen volt feloldható: teljes megegyezés az atombomba 
nemzetközi ellenőrzése tekintetében. Erre annál inkább szükség volt, mivel a kül~ 
földi sajtóban gyakran kifejezésre jutott józan gondolat, hogy ma a jelentősebb ipa
r i országok előtt nem maradhat sokáig titok! an egyetlen felfedezés se s így az 
atombomba Шка sem e^váltaián nem jelent megoldást — legfeljebb egy újabk 
örült fegyverkezési versenyt Helyesen szögezte le a Daily Herald vezércdikkében, 
hogy: »az atombomba utolsó intelem az emberiséghez, mely most olyan eszköK 
birtokában van, mellyel megsemmisítheti önmagát. Az atombomba feltalálása a 
következő kérdés elé állít bennünket; nem kell-e minden erőnket latba vetnünk,, 
hogy érvényt szerezzünk a San-Franoiskoban megfogalmazott nemzetközi együt t 
működés elveinek? Vájjon lépést tarthat-e az értelmünk és tudásunk fejlődése a 
tehniíka fejlődésével^ 

Az atombomba kettős feladatot ró a szabadságszerető nemzetekre. Egyrészt a. 
legsürgősebben mozgósítani kell a hal adószellemű erőket a szilárd béke biztosí
tása és a nagy és kis nemzetek biztonsága megőrzése érdekében. Ha ezt megtesz-
szük — és meg tudjuk tenni — borúlátásra nincs ok. M. Tolcsanov, a Novoje 
Vremje cikkírója az atombomba problémájával kapcsolatban élesen aláhúzza, hogy 
»a második világháború tanulságai világosan megmutattak, hogy egyedül a béke
szerető népek ösziinte együttműködése mentheti meg. a világot a példátlan sze
rencsétlenségtől. Ugyanekkor — folytatja — a történelmi tapasztalat meggyőzően 
tanúsítja, hogy minden kísérlet, mely a világot a haditehnika új fegyvereivel' 
akarta meghódítani, megbukott. A népek életének mai feltételei döntően különböz
nek azoktól a feltételektől, amikor a felfegyverzett hódítók leigázták a fegyverte
len őslakókat. A kísérletnek, hogy a világot az »atom-d«iplomácia« segítségével ú j . 
járendezzék, ma is csődöt kell mondania. 

A másik feladat melyet a haladó erőknek meg kell oldani ok: az igazi 'nem
zetközi tudományos együttműködés széles srerverzétének sürgős megteremtése, mely 
szervezet a legalkalmasabb arra, hogy a világ szabadságszerető népei közt a meg
értést hatékonyan előmozdítsa. 

Az atombomba problémája, mint látjuk, végeredményben a demokrácia kérdése. 
Az igazi demokrácia győzelme az egyetlen erő, moly sízembe tud szállni az álde-. 
mokrácia mögé bújó imperialista fenyegetéseknek és támadó erőszaknak. 

Hitler rablóbandái Oroszországban kiraboltak 98 ezer kolhószt, 
elhajtottak 7 millió lovat, 17 millió szarvasmarhát és milliószámra 
öldösték a disznókat és juhokat. 



„ V A J D A S Á G I A G G O D A L M A K " 
I r t a : K e k Zsigmond 

Egyes vajdaságiak véileméuyében mostanában olyan szemlélet üti föl a. 
tejét, amelyben a jóakar tú . de tudatlan embereik tá jékozat lansága mögött a reak^ 
ció tudatos aknamunkájá t figyelhetjük meg. A buzabeszolgál tatással kapcsolato
sam igen gyakran fölvetődik az a kérdés , hogy mit is kap a Vajdaság ezér t a 
búzáér t cserében, mennyi szenet, fát s e g y é b üzem és nyersanyagot kap az. 
ország többi vidékeitől. A fötidrefonmmal kapcsolatban gyakran megnyilatkozik az 
az aggodalom, hogy a telepesek miatt nem marad elég föld a vajdasági 
földigénylőknek. д nyersanyag-e losz tássa l , sőt a közei-látással kapcso
latban is gyakran nyomára jöhetünk ilyen »vajdasagi aggodalmaknak«. Ezeket 
az aggodalmaskodó kérdéseke t pedig legtöbbször m á r tagadólag teszik föl: nem 
kap ellenértéket, nem jut eilég föld, nem látják el a Vaijdaságot. A fölsorolt kér 
désekben és a mögötte megnyilatkozó szemléletben a reakciónak egy nagyon, 
alattomos és veszé lyes fegyverét látjuk s így jó ha szembenézünk ezekkel a 
^vajdasági aggodalmakkal« és ha egy kicsit t isztázzuk Vajdaságnak új népközös
ségünkhöz és áLlamegységünkhöz való k a p c s o l a t á t . 

Most t ehá t nem a fenti kérdéseket akarjuk közvetlenül megvizsgálni és 
ezekre megfelelni hanem a kérdésekben megnyilvánuló szemléletet alkarjuk lelép-. 
!ezni. M i a közös é s jellemző ezekben az »aggodalmakban?« A vajdaság: szem
szög, a különérdek, a partikularizmus. Ezzel a ferde vajdasági szemszöggel sze
retnénk egy kicsit foglalkozni, megvizsgálni, mi a gyökere , k indulópontla és hová\ 
vezetnek, mire akarnak kilukadni a vajdasági aggodalmaskodók. 

Vajdasági szemmel nézn : a földreformot, va jdasági érdekkel mérni a te lepí 
tést, vajdasági szempontból tekinteni az ország ellátását, nemcsak félreismeré
sét jelenti a népfelszabadító harc cé l jának és örökségeinek, hanem egyenes v é s z é , 
lyeztetósét. Ebből a kurta szemszögből tekintve torz fogalmunk lesz nemcsak a 
földreformról, telepítésről és ellátásról, hanem mindenről, ami má hazánkban tör 
tén k. A legelső doilog, amivel mindenkinek t isztában kell lennie, az hogy a föld
reform nem vajdasági, Ihanem iugoszláv földieform. Ezt elvben persze m ndenki 
tudja és elfogadja, de gyakorlatban sokan vaniák le ennek következményei t . 
Gyakorlati köve tkezménye ennek tudniillik az, hogy nem a vajdasági föld telének, 
íöldhözjuttatásáról, hanem Jugoszlávia minden népének földhözjuttatásáról vari szó. 
Ugyanúgy, ahogy például a bányák é s bzonyos nagyiparok nacionalizálása 
nem a szerb vagy horvát, hanem Jugoszlávia mindéin népének tulajdonává teszi 
azokat. Provinciálisán és részlegesen oldani meg népeink évszázados törekvéseit, , 
árulást és kijátszást jelent a dolgozó néppé;] szemben. Ahogy az oszthatatlan 
Jugoszláviáér t emeltek fegyvert népe ; . úgy a födvreform is egész Jugoszlávia 
földtelenjelnek honfoglalása, л népfölszabadító harc hőseit é s áldozatait nem par
tikuláris érdekek vezet ték, nem külön érdekek egyesi te t ték őket. csak közös cél és. 
egység t::dta győzelemre vezetni fegyvereinket. Akik pedig ebből a harcból 
visszatértek, nem hunyják be egy k szemüket és nem szűkít ik meg szemszögüket 
csak szűkebb hazájuk érdekeire . A k i a népek nagy fölszabadító háborújában? 
í észtvett , annak kinyíltak szemei-az egész világot mozgató nagy demokrat'kus 
célokra és tudja, hogy ha ma elvesztené szeme előli ezt az általános szemléletet , 
akkor kicsúszna kezéből ennek a szemléletnek és harcnak minden v ívmánya . 
A népek szabadságának nevében megvívot t harc i ránya és belső törvényei olyan 
vonalat képviselnek, amelyet büntetlenül nem lehet elhagyni a harc u tán sem. 
Az új Jugoszlávia nevében megvívot t harc e redményei t és örökségeit: tehát csak 
az egész ország mér tékével lehet mérni és nem vajdasági mértékkel . 

A földreform, a nacionalizálás és a népfölszabadító harc minden e g y é b 
e redménye éppen olyan oszthatatlanul jugoszláv, mint volt maga a harc. Csak 
országos viszonylatban érthető, csak úgy hajtható végre . M i országos szemponté 



bál nézzük azt a kérdés t is. hogy nem jut mindenkinek föld. A vajdasági aggo
dalmaskodóknak Vajdaság földtelanjeiért fáj a szívük (később azt is meglátjuk 
mit takar ez a fájdalom) és ezzel egyszerűen kitudják Jugoszlávia többi földte-
lenjét ebből a kérdésből. Pedig a földreform a jugoszláv föld-munkásság kérdése , 
itt Jugoszlávia földtelenjeinek honfoglalásáról van szó s mihelyt más szempont
ból, naclonálisból: szerbből, magyarból , vagy területi szempontból : Vajdaság, 
Szerbia, vagy Horvátország szempontjából nézzük, levesszük arról az alapról, 
amely kivívta és biztosítja a dolgozó népnek ezt a vívmányát . Aki ma 
különérdekekot hangoztat, diametrális ellentétben áll a népfölszabadító harccal es 
a harcban kivívot t jogokat ellene akarja fölhasználni. 

A vajdasági aggodalmak a régi népellenes uralmak hagyatéka . Évt ' zedekre 
nyúlik vissza a gyökere , arra az időre, amikor Vajdaság zsírjából Bécset, Buda
pestet. Beográdot építet ték, amikor a vajdasági buza a fővárosok tőzsdéseit hiz
lalta,, és munkásainkat , gyárainkat , parasztjaikat és mezőgazdaságunkat a fővá
rosi finánctőke zsarolta. Vajdaság akkor egyképen küzdött akár a k. und k.< 
akár a szentistváni. akár a nagyszerb centralizmus kizsákmányolása ellen. A régi 
Jugoszlávia nagyszorb hegemóniája, a beográdi csarsija rablótokéje, az. elnyomó 
monarhikus 'cent ra l izá ló ellen fejlődött k i a vajdasági ellenállás. De ugyanakkor, 
nemcsak Vajdaságban, hanem Jugoszlávia minden népe részéről s köztük á szerb 
nép részéről is megindult a harc a momarhiában testetöltő nagyszerb törekvések 
•ellen. Akkor Vajdaság jogaiért, é rdekeiér t síkraszáílni demokráciát jelentett, az 
e lnyomó 'ha ta lom gyöngítését . Akkor a jugoszlávnak nevezett nagyszerb állam-
egység erősí tése népellenes volt, aki akkor centralizmust hirdetett, aki Bécs, 
Budapest, Beográd mellé állt, népének ánilói-a, az elnyomó bérence volt. Fron
tális támadást nem jís tartott vo-lna k i a nagyszerb klikk s ezért igyekezett. az 
autonómikus törekvéseket , a néipi szabadságmozgalmakat egymás ellen k játszani, 
a szerbet a horvátok, a magyart mindakettő ellen fölhasználni, a vajdaság'val lepak-
táini, a szerbiait -vajdasági konccal lekenyerezni. • 

Ennek az. elmúlt é s scha visszanemtérő harcnak gyakorlata sokakban mint 
telhetetlenségi tö rvény továbbél és ma is megrontja szemléletüket. Ma ezt min
den jóhiszemű emberből tudatosító. . munkával k i kell nevelnünk. De egyúttal 
kíméletlen harcot kell. indítanunk azok ellen, akik ezt a szellemet tudatosan és 
romboló célzattal fölhasználják és terjeszt<k.; Tudnunk kell. hogy akik. annak 
idején a legkövetkezetesebbéin centralisták voltak, a beográdi rinánctőike és a 
szerb hegen ióna fizetett bérencei és hü szolgái, ma ugyanazok következetesen 
partikuláris ták. Ma nem elég nekik a vajdasági autonómba, ma íederat iv egysé 
get követelnének. Ezek állítják, .hogy Vajdaság ma.is fejőstehén, ezek beszélnek 
arról, hogy a vajdaságiaknak a telepesek.miatt nem jut elég. föld. Ezek ráncol
ják homlokukat és aggodalmaskodnak minden népi törvény alkalmazásakor. Most 
vajdasági szemüveget tesznek föl és »vćdik a vajdasági erdekeket«, »feltk Vaj
d a s á g o t ^ Akkor nem jutott e-szükbe Vajdaság érdeke, amikor Vajdaságot lét
é rdekében támadta a centrailisztikus nagyszerb hegemónia, vagy amikor a ía-siz-
•mus szipolyozta véré t és búzáját, дкког kis koncokért árul ták Vajdaság érde
ke t: búzáját, szabadságjogait , autonómiáját. 

Ma JS kibújik a » vajdasági érdekek« zsákjából a szög: reakciós, népellenes 
érdekek, kulákok »foldszeretete«, magyar, horvát vagy szerb sovinizmus és 
revizió. Mert nemcsak a magyar, de a horvát és szerb nagygazdákra is most 
jött rá a »vajdasagi aggodalom«. Akadna nem egy horvát nagygazda is, hogy 
a magyar kulákról ne is beszéljünk, aki szívesen önrendelkezne Magyarország 
Jávára, mert ott »nagyobb a maximum.« Jól tudják ezek a »vajdasági érdekel

j e k ^ hogy Vajdaság olyan fejlődés előtt áll, amilyenre sohasem volt lehetősége 
edd g, de ezek a lehetőségek most a dolgozó népéi. Piszkos érdekeiket most 
»vajdasagi erdekek« címén hozták forgalomba s így támadják az államegységet, 
mert ez az ál lamegység és ez az ál lamberendezés a dolgozók egysége és a 
dolgozók állama. Jobb volt nekik az a régi jugoszláv ál lamegység, amikor a 
nagyszerb, nagyhorvát és vadmagyar, minden nacionalizmusuk mellett is, meg
találták közös számításukat a népellenes rendszerben. A mai állaniegységből 
nem lehet' megélni, Beográd ma nem tart bérenceket . És mivel ma nem bátor
ságos és célravezető egyenesein a rendszer ellen beszélni, a földreformot földes
úri, kuláki szemmel ítélni és ellene izgatni, megpróbálják hát vaMasáoi é rdé -
kökkel , nacionalista jelszavakkal kikezdeni. 



A dolgozó nép azonban tudja, hogy aki az új Jugoszlávia 'egységét támadja^ 
ha csak ilyen finom »aggodalrnakkal« .;s„ az Jugoszláv a szabadságát és függet
lenségét, és ezzel a mi végre- elnyert, szabadságunkat is veszélyeztet i . Bécs, 
Budapest. Beográd gyarmata után most-e lőször éli Vajdaság is a szabad fejlő
dés életét Ma az államegység azt jelenti, hogy Vajdaság többé nem hatalmas 
macskák egere. Ma a búza 'nem Beqgrádba j u t nem beográdi tőzsdések zsebét 
tömi. hanem azt a harcos és dolgos népet táplálja, amely k 'vívta Vajdaság sza-. 
badságát :s s építi közös hazánk jövőjét. Ma az államegység a népi szabadság
jogok védelme s ezért, a dolgozó nép nem szük vajdasági szempontokból nézi-a 
dclgckat. hanem azonosítja Vajdaság ügyét Jugoszlávia ügyével, amellyel együt t 
áll vagy esik. Ma, amikor Vajdaság az asztalnál ül s többé nem beogiádi urak 
zsámolya, nem vajdasági szemszögből nézünk Jugoszláv ára, hanem jugoszláv 
szemszögből nézzük Vajdaságot is. Nem kicsinyes szük érdekekkel , hanem a 
demokrác 'a egyetemes érdekeivel mérjük a dolgokat. Az államegység egyetlen 
garaiiciáia a mi érdekeinknek is. És ezért ahol a reakció *vajdasági aggodal
maival; jön elő. ott mi a jiépközössé-g erősödését, a •dolgozó nép honfoglalását, 
a dolgozók társadalmának megszilárduvását látjuk. ' 

Ma Beográd a népj rzabadság legfőbb védelmezője. Azzal a Beográddal 
szemben, amely zsarolt^ Vajdasági t és Jugoszlávia m'ndeu népét, beleértve a 
szerb népet s, nem lehetett más álláspontja becsületes embernek, mint. a legéle
sebb harc a népelúenes »cgységesítő« erőszakkal szemben. Az iránt a Beográd 
iránt pedig, amely Jugoszlávia népeinek szabadságot, szuverén népköztársasági 
formái, Vajdaságnak pedig autonómiát nyújt, nem lehet más álláspontunk, mint 
a legteljesebb bizalom és az ál lamegység szilárdítása. T tó azt mondja: »Beo-
grád mostantól kezdve igazán jugoszláv főváros lesz. olyan város amelyet sze
retnek Jugoszlávia népei, olyan város, amelyér t életüket adták Jugoszlávia 
valamennyi népeinek fiai. Beográdből fognak ragyogni és sugározni azok az 
esziné'k, melyek nagyon nehéz napokon át vezettek — az egység és testvériség, 
a nagy és boldog Jugoszlávia eszmei.« 

S lí ki kell térnünk a magyarság állásfoglalására s. A régi Jugoszlávia 
népellenes uralmaival szemben a loyalitás népárulás volt. Akik akkor Beográd-
nak behódoltak, akik népünk fogadatlan prókátoraiként a kormánypár tokkal pak
tumot kö;öt tek: népünk ellenségei és népérdekeink árulói voltak. Akkor nem 
lehetett Beográddal szemben más állásfoglalása a .magyar demokratának, mint a 
íegmerevebb ellenzéíkiesség. az ország demokratikus mozgalmaival és erőivel 
szövetségben éles harc a monarh a, hegemónia és centralizmus ellen. Ma, amikor 
a dolgozó magyar nép előtt a népfölszabadító harc v ívmányakép és a demok
ratikus jugoszláv népköztársaság alkotmánya alapján szabad fejlődés áll, nem 
lehet jóhiszemű magyarnak más állásfoglalása, mint a - jugoszláv ál lamegység 
erősí tése, mert ezzel saját szabadságát erősít i . A begyökerezet t ellenzékiesség-
nek föl kell oldódnia abban a bizalomban, amit a dolgozó nép érez a dolgozok 
állama iránt. — Annak idején a fasizmus, veszélyét félre smerve, a következmé
nyekkel nem számolva, a magyar ság politikailag föl nem világosult része kapva 
kapott Jugoszlávia szétomlásán és rosszul felfogott szűk érdekekért föláldozta 
a demokrácia nagy távlatait . Nagy ára t fizetett ezé r t az egész magyar nép. 
Ma, a vajdaság; magyarságnak minden oka megvan arra. hogy erősítse és épít
se ennek az államnak egységét és függetlenségét minden magyar vagy vajda
sági különérdek, -minden magyar vagy vajdasági aggodalom nélkül, mert saját 
jövőjét és szabad fejlődését védi Jugoszlávia erejében és függetlenségében. 
Semmilyen ország nem biztosíthat és biztosít a magyar dolgozóknak olyan sza
bad népi f p : ' dést, mint Jugoszláv a. 

TucoiiK. hogy nálunk is, ugyanazok a rétegek és egyesek, akik a régi 
Jugoszláviában behódoltak és osztoztak a népárulás koncán, ma igyekeznek alá
ásni a dolgozó magyar nép bizalmát, széttépni a szerb és magyar dolgozó nép 
egységét a közös hazában. Az akkor loyalitást h ' - rdető 'középosztály, a magyar 
földmunkás kárá ra privilegizált pari tás védte kulákság, a korrupt nagyiparosok, 
dzsentri földbirtokosok behódolt szolgalelkű értelmiségiek, a megszállás alatt 
pedig az ej tőernyős rablókkal c'mborálók, a Vajdaságot kifosztó rendszer profi
tálói, most egyszerre »feltik Vajdaság erdekeit«. Persze hogy féltik Vajdaság 
iparát a dolgozóktól. Vajdaság földjét a földmunkásoktól, sajnálják Vajdaság 
búzáját a harcosoktól — féltik saját piszkos népellenes érdekeiket. Vajdaság 



dolgozó népeinek érdekei az ország m'nden dolgozójának érdekei ; népuralom, 
földreform, nacicnalüzálás. népeik tes tvér isége. 

д vajdasági dolgozó népben, szerbben, horvátban, magyarban egyaránt a 
»vajdasagi aggoda'maka « réigen fölváiitotta a hazánk dolgozó népeivel való 
egység akarata és tökéletes bizalom Titó új Jugoszláviája 'iránt, amelynek egy
sége minden népének szabadságán nyugszik. Jugoszlávia szabad népei ezt az 
egysége t , mint szabadságuk biztosítékát meg tudják és meg fogják őrizni, az 
egységbontókat ped g e l ipor ják . M i ma nemcsak a vajdasági dolgokat nézzük 
egyetemes jugoszláv szeniszögibőu. hanem magát Jugoszláviát is európai és 
vilá'gszemszögből tekintjük, mert az új; Jugoszlávia a demokrácia olyan fokát 
jelenti, amit az egyetemes demokrácia szempontjából is m n'den áron és minden 

'erővel fenntartani és szilárdítani keflil. 

D O L G O Z Ó K (Hangya András rajza) 



AZ ALKOTMÁNYTERVEZET JELENTŐSÉGE 
Irta: Szálai József 

A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság a lkotmánytervezete , amely a nem-
r é g b e n került a nép széles tömegei elé megvi ta tás céljából, állami rendünk, 
gazdasági életünk és fdjUődésünk szilárd alapja és legfőbb biztosítéka. Az 'a lkot 
mány-tervezet ellentétben a régi alkotmányokkal, nem a társadalmi é s politikai 
csúcsok ajándéka vagy akara tának a kifejezője, őrzője, hanem népi alapokon 
nyugszik és a nép boldogabb jövőjének a záloga. 

Alkotmányunk főjellegzetessége tehát a népuralom, amely a megbonthatat
lan egységbe tömörült néptömegekből nőtt k i . I t t meg kel l vizsgálnunk, hogy 
mi a lényege s mi az a forrás, amelyből a népuralom, a jugoszláv népi állam 
s annak minden ereje támadt. Ez a forrás a népfölszabadító harcok v ívmánya , 
amelyben kifejezésre jutott a dolgozó nép évszázados szabadságvágya, legyőzte 
a szabadságjogok eltipróit, fölemelte, .fölszabadította a dolgozók millióit és é v 
százados elnyomatás alól s ezzel a nagy történelmi lépéssel megteremtette az 
új nép; állam alapjait. Népköztársaságunk a lkotmánytervezete ennek a miinek 
a megfogalmazása és kifejezője. Meghatározza az állam formáját, a társadalom 
rendjét és a népi állam alapvető szerveit. Ezzel az a lkotmány nem egy zár t 
korét , amely nem enged semmiféle változást vagy változtatást érvényesí teni , 
ellenkezőleg, az alkotmány az állami szervek viszonyának meghatározásával tág 
teret nyit a fejlődésnek s egyút ta l »hatalmas fegyverré válik a nép ikezeben«. 

Az a lkotmánytervezet az állami szervek — népbizottságok, néphatóságok, 
népbíróságok és néphadsereg — viszonyának meghatározásáva l döntő fontosságú 
vál tozásokat idézett elő azokban a kérdésekben, amelyek az állam új berende
zését érintik. Az a lkotmánytervezet kibocsátásakor Kardely Eduárd, a szövetségi 
kormány alelnöke a következő három pontba foglalta össze ezen változások 
lényegét : 

1. Köztudomású, hogy a háború folyamán Jugoszláviában nemcsak a kor
mány vagy a parlamenti rendszer, vagy esetleg az általános közigazgatási állam
berendezés változott , hanem egészen mélyenszántó gyökeres forradalmi vál tozás 
állott be magukban a hatalmi poz'ciókban. Más szóval : megváltozott a hatalom 
birtokosa az országban. A népellenes reakciós kizsákmányoló osztálycsoportot 
megfosztották hatalmától és a hatalom a nép kezébe jutott, a szó legvalódibb 
értelmében, vagyis az óriási többség kezébe, amelyet a dolgozó városi és falusi 
nép jelent. 

2. Ezzel az országunkban bekövetkezet t alapvető változással szoros össze
függésben állanak az új Jugoszlávia társadalmi és gazdasági rendszerében be
következet t változások. Nemzetgazdaságunkban három tényezőt különböztetünk 
meg: állami, szövetkezeti és magánkapital ista gazdaságot. Szemmellátható azon
ban, hogy az állami tulajdon a régi Jugoszláviában nem lehetett általános n é p 
tulajdon, amelyet arra használnak fel, hogy a széles néptömegek társadalmi fej
lődését és anyagi jólétét elősegítsék. Ellenkezőleg, az állami tulajdon azokn ik 
a reakciósoknak és népellencs csoportoknak a kezében volt, akik kezükben tar
to t ták az országot is. Végső vonalaiban ez erősí tet te a régi rendszert, A Z is 
világos, hogy ilyen előfeltételek mellett a szövetkezet is elkerülhetetlenül a 
pénztőke és a munkástömegek egyéb ellenségeinek zsákmányává vált. A gya
korlat napról-napra csökkentet te még egy szövetkezeti állam megteremtésének 



lehetőségeit is, vagyis egy olyan rendszerét , amelyben a szövetkezet út és esz
kőz, hogy a dolgozó tömegeket k vegyék a kizsákmányolók és spekulánsok 
hatásköréből és valami fajta demokratikus gazdasági rendszert teremtsenek. 
Voltak az országban olyanok is, akik ilyen káros ábrándképeket hajszoltak. 

A hatalomváltozás folytán gyökeres változás állott be műiden tekintetbon. 
A valóban népi kormányzatban az államtulajdon általános néptulajdonná vált. 
Szerepe rendkívül fontos, mert egyrészt , a széles néprétegek legfőbb gazdasági 
menedékhelyét képezi abban a harcban, amely a haladó szoc ális fejlődésért 
folyik, másrészt a nepáliamnak közvetlenül is lehetővé teszi egész gazdaságunk 
eredményes és reális ellenőrzését és végül lehetőséget nyújt olyan általános 
állami terv megvalósí tására, amely egész gazdaságunk fejlesztésére irányul. 
Kétségtelen az is, hogy népi szövetkezeti rendszerünk számára iehétővé vált, 
hogy szilárdan támaszkodva a állam', vagyis az általános népi gazdasági rend
szerre, a pénztőke függetlenül fejlődjék és mentesüjlön a különböző kapitalista 
és nagybirtokos csoportok befolyásától is. Ilyenmódon a szövetkezeti rendszer 
jelentős mértékben hozzájárulhat egy haladó szociális fejlődéshez és a dolgozó 
tömegek jólétének fokozásához. Ez áll különösen a földműves szövetkezetekre . 

Emellett országunkban továbbra is fenáll a magánkapitalista gazdasági 
szektor, amely gazdasági életünk jelentős részét képviseli. A népállam ugyan 
ezt a szektort is ellenőrzi és bekapcsolja, a lehetőség határai között, az általá
nos gazdasági tervbe, azonban mégis saját normal's keretei között fejlődik. 
Téves volna az a feltevés, hogy ezeket a gazdasági szektorokat kínai falak 
választják el egymástól, д valóságban, ezek nemzetgazdaságunk fejlődésének 
három fő alakját képviselik és rányomják bélyegüket népköztársaságunk gaz
dasági és társadalmi rendszerének egész fejlődésére. Az csak természetes , hogy 
ilyen rendszerből számos ellentét származik és a reakciós erők a gazdaságban 
továbbra is megkísérlik, hogy gyengítsék a népköztársaság gazdasági pozició-
ját és aláássák magát a népuralmat is. Ne higyjük tehát azt, hogy mi már 
békés és biztos révbe értünk, ahol többé nem érhetnek el bennünket a társa
dalmi ellentétek viharos és veszedelmes hullámai. 

3. A harmadik nagy változás Jugoszláváiban a népek egymás közötti v i 
szonya az országban. A nagyszerb ki kk egyeduralmi rendszere letűnt. Ez a 
rendszer a horvát , szlovén és Jugoszlávia egyéb népeinek reakciós és népelle
nes csúcsaira támaszkodott . A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság népeink 
önkéntes egyesüléséből született meg önkéntes elhatározásból és az egyenjogú
ság elvei alapján. Népeink ezt az egyesülést vérükkel í r ták alá és az önkéntes 
elhatározás és az egyenjogúság elvét gyakorlatban úgy valósították meg, hogy 
kiépítették nemzeti föderális egységeke t , valamint együt tes föderatív közössé
güket. Ezekkel megteremtet ték az előfeltételeket a nemzetiségi kérdések fel
számolásához, amely problémák a régi jugoszlávát megingat ták és aláástak. 

Kardely szerint ez a három főpontja a népállamuukban bekövetkezet t vál
tozásnak s ebből következnek m'ndazok a változások, amelyek már bekövetkez
tek, vagy fejlődésünk során elkövetkeznek. 

Mint az a lkotmánytervezet mondja, a »uép a maga hatalmát az általa ál
lami hatg>ágként szabadon választot t szervek, népbizottságok útján -érvényesíti* 
s ezek az alapszervek valóiában az összetevői az egész államhatalomnak. Az 
a lkotmánytervezet nem egy szakasza ezeknek a munkáiábő! nőtt ki igazolva, 
hogy amint az állam népi jellegű, úgy az alkotmány is nép; eredetű. Ezt az 
alkotmányt nem a király s nem a dolgozók fölött élősködő politikai klikkek 
ajándékozták vagy helyesebben erőszakolták a népre, hanem m a g a a n é p 
készí te t te önmagának. így az alkotmány nem a professzorok, jogtudósok és 
pénzhajhászó ügyvédek dolga, hanem a népé. Ezér t is 'indult meg országszerte 
az alkotmányvita falvakban, városokban és a dolgozó népnek alkalma nyílott, 
hogy megismerje az a lkotmánytervezetet , hozzászóljon, megvitassa annak leg
fontosabb szakaszait és kifejezésre juttassa azokat az észrevételeket , amelyek 
az a lkotmánytervezet hallatára támadtak bennük. Szovjetnroszcrszág után a 



kczépeurópai népek tör ténetében ez volt az első alkalom, hogy a n é p hoz
záférhetet t az alkotmányhoz, megvitathatta azt s ily módon önmaga is megfo
galmazhatta álla mának és társadalmának rendiét . 

Az alkotmány viták gazdag anyagot termeltek: az alku .mánytervezet ismer
tetése, boncolgatása és magyaráza ta kifejezésre juttatta azt a tényt, hogy a 
dolgozó nép minden erejével törekszik demokratikus jogainak meg smerésére . 
Gyári munkások, zsellérek, kisparasztok hozzászólásai az egyre erősödő politikai 
öntudatról adott hír t s éppen ezekből a híradásokból tudjuk, hegy népünk való
ban megismerte az alkotmánytervezetet . 

Az ér tékes konferenciáknak szinte fölmérhetetlen eredménye az. hogy az 
alkotmány nemcsak papíron él, hanem benne él a széles néptömegek tudatában, 
s ezzei nemcsak szavakban, hanem tettekben is megvalósul. 

• • • • • • • • • 

V I L A G S Z E M L E 
irta: Steiníeld Sándor 

„A nagy hármas külügyminisztereinek moszkvai 
tárgyalása új fordulat a nemzetközi viszonyok 
fejlődésének történetében és egy új korszak kez
detét jelenti'' (Pravda) 

д reakc"ó pillanatnyilag takarodót fúvatott — állapítottuk meg utoljára. 
A bekövetkezet t események igazolták szavainkat. Nem atombombákkal megra
kott óriás -bombázók röpültek Moszkva és Beográd fölé, hogy szétzúzzák, a 
földdel egyenlővé tegyék a népi szabadság e két jelképét, ahogyan azt óhaj
tották, hirdették, suttogták »úton-úífélen« püspökök és bankárok, nagytőkések 
és földbirtokosok és összes ügynökeik a hullarablásból élő feketebörzések. Ügy 
esett meg minden, ahogyan elvártuk. Moszkvába elrepültek a külügyminiszte
rek — nemcsak, hogy egy fo rma i / e sedékes összejövetelt tartsanak, — hanem, 
hogy folytassák a potsdami -értekezlet határozatainak valóraváltását . Amit 
Londonban nem sikerült nyélbeütniök. Elröpültek az éter hullámain és diplomá
ciai okiratok formájában a Jugoszáv Szövetségi Népköztársaság elismerési ny i 
latkozatai. A reakció méregkeverő konyhája pillanatnyilag egyre inkább a fe
kete internacionálé felé. a Vatikán felé orientálódik. Honnan ez a »fordulat«? 

Ami Londonban és London után nem sikerült : az a Szovjet és vele a sza
badságszerető népek megfélemlítése volt. Mert egy pillanatig sem szabad, hogy 
félrevezessen minket a hrteleírnék látszó engedékenység az angolszászok olda
láról. Nem a magasabb emberi szempontok — mert ezt kürtölik — birták a 
Wall Strce fet arra, hogy belemenjen az atomenergia nemzetközi ellenőrzésébe 
és iölbíisználásába. A dolog sokkai egyszerűbb. Az urak rájöttek, hogy az 
atomenergia immáron nemcsak az ő féltett titkuk, hogy azzal más is rendel-
kez k. így a reakció víg arcot vágva a részére keserű pirulához belement abba, 
hogy Moszkvában aláírják mindazon egyezményeket , melyekre vonatkozólag 
Londonban már megállapodás történt. Másrészt a fenyegető gazdasági válság 
egyre növekvő á rnyéka mellett nem lenne ésfczerű leniondani a profittal ke
csegtető orosz / megrendelésekről . Mert hát ez a tétel is szereper játszott a 
nagytőke számításaiban, д reakció nemzetközi hivei egy csalódással gazda
gabbak lettek, míg a világ dolgozóinak a Szovjetunió erejébe vetett hite és 
bizalma megerősödött . Mert a legelszántabb és a népek szabadságát gyűlölő 
és az attól ret tegő reakciósok az elkövetkezendő gazdasági válság elől sz íve
sen menekültek yclna bele esetleg egy újabb háborúba. A dolgozók mégegyszer 

. tapasztal ták, hogy a békét a Szovjetunió néne és munkája tudománya és üzemei, 
határ talan gazdagsága és ereje őrizte meg számukra. Bebizonyosodott, hogy a 
Szovjetunió megingathatatlan nyugalma a londoni eredménytelenség után, nem 
a gyenge • papírosra és adott szóra való költői hivatkozása volt. i i ^ m ^ ^ ür^s 
fölhívás a világ lelkiismeretéhez, k iá l tó szó a pusztában, vadállatokhoz és fene
vadakhoz intézett emberi nyelv, hanem való erejének és lehetőségeinek teljes 
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tudatában lévő óriás nyugalma és biztonsága. Ugyanaz a biztonság, amely 
1914-BEN a legválságosabb napokban elmondatta Sztál innal: »Legyenek a meg-
próbáltatások oly nagyok és a ránkrontó ellenség kezdeti és átmeneti si-
kerek meg oly szembeszökőek; ezt a háborút mi nyerjük meg és saját odújá-
ban füstöljük ki a fasisztaa fenevadat«. Ahogyan ez akkor nem volt üres s z ó -
lam merttartalommal telítették a fölépült és épülő uráli ór ási ipartelepek és 

szovjetnépek egységbe forrt akarata — a háború győzelmes befejezése ezt 
meg is mutatta az ámuló világnak — ugyanúgy öntudatos biztonság feszült 
Molotov minden szavában a iondoni értekezlet félbeszakítása után adott nyilat-
kozaatában. Ezt a hivő nők és barátainak h'tet kö.csönző biztonságot és ellen

égei számára félelmetes erőt látjuk és tapasztalhatjuk a diadalmas szocializ-
mus országának minden életmegnyilvánulásában. 

Ha inost áttérünk a moszkvai értekezlet pornókba lefektetett imtározatai-
t.iak taglalásába, vissza kell emlékeznünk előbb a jaltai és potsdami értekezlet 
határozataira, maid a icndoni megbeszéléseken elért, de aláírásokkal nem szen
tesített megegyezésekre. 

A- háború tartania alatt tartott értekezletek kimondották, hogy a béke-
föltételek előkészítésében csak a nagy hármas tagjait illet, meg a döntő szó, 
a többi szövetséges államokat csak ott hallgatják meg, alio! az őket közvet
lenül érdeklő és érintő kérdéseket tárgyalják. Ugyanúgy megiia.á/ozták a le
győzött államokkal szemben követendő eljárások elvi alapjait. 

Mért ragaszkodik ehhez a demokratikus elveknek látszatra — de csakis 
látszatra — annyira ellentmondó állásponthoz a Szovjetunió kormánya? (Mert 
az angol és amerikai államférfiak mindent megtettek, hogy a tárgyalásokba 
döntő szóval- minden szövetséges áliam, sőt a legyőzöttek is. de legalább a 
francia és kínai kormány beieíolyhassanak.) A felelet igen egyszerű. Ha k i 
akarunk kerüini egy újabb viszályt és nem óhajtjuk, hegy egy második Nép
szövetség tehetetlen szavalásának segítségével és álcája alatt az emberiség 
rövidesen új világháborúba keveredjék, úgy a békének sziklaszilárd alapokon 
kell nyugodnia. Ezt pedig a nagy hármas tagjain kívül senk: sem biztosíthatja. 
A kis államok alaki egyenlősége csak módot adhatna a visz^yek kiélezésére. 
Mert ezek külpolit kai önállóság.i épen gazdasági gyengeségük folytán tisztán 
látszólagos és m nden esetben a nagyhatalmak egyikének befolyása alatt állanak. 
Ezt mindennél meggyőzőbben a háborút megelőző események és maga a háború 
bizonyították be. Ezért ragaszkodtak a Szovjetunió és vele a demokrácia l é n y e 
g é t védő államok ehhez a látszólag antidemokratikus fölfogáshoz és ennek 
érvényrejuttatásához. A nagyobb teherrel nagyobb felelőség is jár és ennek a 
tényleges elismerése csak a diplomácia szembekötősdi játékainak megszüntetését 
és a demokrácia és népszabadságok elleni összeesküvések nehezebbé tételét, a 
békének biztosabb alapokra helyezését szavatolja. Így nem boríthatják majd 
újra lángokba a világot, mondjuk Paraguay és Uruguay határvillongásai, vagy 
más kis államok mesterségesen szított ellentéte, melyek mögött az imperialista 
rablógyilkosok hódító és terjeszkedési szándékai áldanak. 

A moszkvai értekezlet határozatai nagyobbrészt már Londonban elnyerték 
mai formájukat, de akkor éppen a béketárgyalások módozatai ill. a reakció 
áskálódásai zátonyra juttatták a béke ügyét. Moszkvában az egész világ dol
gozó és békeszerető népei gyönyörű karácsonyi ajándékot kaptak. A határozatok 
három kérdéscsoportra vonatkoznak. Először Olaszországgal és a tengely csat-
lósállamaival való békekötésekre, másodszor a távolkelcti kérdések rendezésére, 
ide tartozik Japán igazgatása, a fenyegető polgárháború fölszámolása é s egy fon
tos kísérlet a gyarmati kérdés megoldására: a gondnokság megszervezése Kore
ában öt évre, melynek multával ez az ország meg kell, hogy kapja a teljes 
demokrácián alapuló külső és belső önállóságot. Mindez a Szovjetunió cselek
v ő részvételével. Végül az atomenergiát ellenőrző nemzetközi bizottság létesítése 
az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül. 

Ezen nagy horderejű határozatok a világ jövője kialakulásának alapjait 
képezik és a tartós béke megszervezésének kiinduló pontjai. 

A békekötéseket illetőleg hazánkat csak a Finnországgal kötendő nem érinti 
közvetlenül. Legfontosabbak azonban ránk nézve az Olaszországgal és Magyar
országgal kötendő béke feltétele;. 



Az olasz kcni iány mögé bújt reakció úgy nevezett »cég átírással« szeretne 
ú g y a háború felidézésével, mint az elköveteit háborús gaztettek és a velük járó 
•erkölcsi és anyagi felelősség terhétől és vád iától szabadulni. Arra való hivatko
zással , hegy a iiábonit és a vele járó bűncselekményeket Mussol ni és fasisztái 
idézték föl és Követték el, ka'lan.j sem akar Jugoszlávia jogos kár tér í tés i köve 
teléseiről. Olaszo;szagban ma m í g ugyanazon nagytőkések ' rányit ják a gazda
sági és ezzel az államélct szekere:, akk anm-k dején a hatalmat a fivs'znuts ke
zére játszották, ak :k a hacj s z á l l á s o k o n megszámlálhatatlan in Illákat kerestek. 
Ezt bizonyítja az s. hogy ma Olaszországban lépten nyomon fasiszta összees
küvések nyomára jut a rendőrség és a letar őztatott háborús bűnösök nap, mint 
nap »szukr.ck« meg a börtönökből. Ezt bizonyítják a sajtó n a k e ó s részcneik 
állandó támadásai Ju^uszláv'^. ellen és a tá já t bűnük és gaztettek kitartó lelep
lezése. Mindé tő l eltek ntve 0'asz<-vszárgal szemben j o g u n k van jóvátételekre 
és területi k : vánságckra , mert o l a szok ' s zá l t ák meg Jup.-sz-áv a nia'-dnem felét és 
olasz banditák p n s z n t c t á k cl falva'nk ezre t és gyilkplták le népünk százezrei t 
és végül, n i c i . m. i g y ő z t ü n k ebben v. r á rk kényszer í te t t háborúban. Az 
olasz hadigépc/.* t let e'ért az <vasz burz ío 'z Iának ma • eleln'e kcV.I Ez alól nincs, 
n u n is lehet nem ;$ esz k 'búvó Jellemző tünet, hogy a s z á n a l o m r a méltó« 
INémelorszáj; 4 -ár tat 'an« népe érdekében n d í t c t snjtőhadjáratot ugyanazon körök 
táplálják. 111 'iit az Gla-zcrszá^r »jrg-.T>:< fa.tétclf'i hirdető újságírást. 

Titó marsall ké tsége . 1 z;'io:;:i á lapí-.cr.t.i mc;v ' i o g y : . 
»íia a római uiü-k t ' snic-rik. a 'ogk:-> ereiét , tisztában ke* 1 lenniük 
azzal, hogy . . . Musj.; i n l c ?Г; г./ćrt ;udta megvc 'ósí .a i | terveit, 
mert lialhatósan támogatta őt az iin~cr alizniustói áthatolt burzsoázia 
és támogatták öt a fasiszta hordák, amelyek száma nem tízezreket , 
hanem száz és százezreket tett ki és amelyek segílségével rabságba 
vetette m ű d é n e k előtt a várc-sek és falvak dolgozó olasz népét, hogy 
utóbb bele vigye őket aze-kba a véres hálv rák ha, amelyek az olasz 
tőkés csoportok imperialtsía céljainak megvalósí tására i rányultak. 
Ezek szerint tehát nemcsak Mussolini felelős azértl amit az olasz 
megszálló seregek elkövettek, hanem sok ezren azok közül is. akik 
ma ismét hatalmon vannak. Egyesek az ottani urak Tvüzül bizonyára 
tiltakoznak az ilyen m e g a l a p í t á s ellen, de mondják meg, hánva t bün
tettek meg a bűnösök közül a mai napig az elkövetett bű te t t eké r t? 
Nemcsak k játszák a moszkvai egyezmények azon rendelkezéseit , 
hogy a háborús bűnösöket azon országoknak kell kiadni, amelyek 
k á r á r a bűncselekményeiket elkövették, hanem még az olasz nép előtt 
sem vonlak felelősségre saját b ű n ö s e k e t . Magától értetődik, hogy 
ezért nem az olasz dolgozó nép a felelős, hanem az olasz és nem
zetközi reakc 'ó . д mai új Jugoszláviának nagy figyelmet koll szen
telnie ezen ügyeknek, mert ebben a háborúban éppen ezektől a fa-
sszta hóhéroktól szenvedett legtobbet.« 
»A jóvátétel nagyságá t és a területi kérdéseket csak a tá rgya lások 
során lehet véglegesen rendezni. De a feltételeket nem Olaszország, 
hanem Jugoszlávia szabja. Ezzel kapcsolatban azt kívánjuk szövet
ségeseinktől, hogy ismerjék el jogos kívánságainkat , áldozatainkat 

• és a nekünk okozott károkat , népeink súlyos helyzetét és szenvedé
seit azokon a vidékeken, amelyek olasz megszállás alatt állottak. Ezen 
kérdések teljes megér tése és bá tor rendezése kétségtelenül nagy
ban hozzájárul a bélfe megszilárdításához.« 

Végül meg kell állapítanunk, hogy az olasz dolgozó nép nem ért egyet 
vralnak véleményével . Ezt megmutatta Togliattinak az Olasz Kommunista P á r t 
K'1 titkárának' nyilatkozata, amelyben mindenben elismerte Jugoszlávia anyagi és 
területi követeléseinek föltétlen jogosságát. 

A Magyarországgal kötendő béke is elsősorban érdekli hazánkat , de kisebb
ségünkre különösen fontos. Az utóbbi pár hónap folyamán, a nemzetközi reakció 
teljes és szívből fakadó támogatása mellett az első kábulatából magához té r t 
r :akc ió nemcsak, hogy fölütötte a fejét, de a legmagasabb államhivatalokba is 
befurakodott és ennek eredménye a soviniszta és revizionista mákony, hol á lcá
zott hintése. Mert a műit átkos szellemének fölidézése é s terjesztése, amikor a 
magyar rád 'ó éppen a mcszkvai tárgyalásokhoz szólva állandóan azt hangoztatja; 



hogy a most kötendő béke nem lesz olyan, mint a trianoni, mert most igenis, 
nem a bosszúvágy vezeti a föltételek előkészítőit, hanem az igazság és a n é p 
rajzi határok tiszteletben tar tása . Reviz onizmus az is. amikor a francia kor
mánynak azt az állásfoglalását emelik k i , mint az igazi francia lovagiasság jelét* 
hogy a szerződések előkészítésénél a legyőzői t álamok kívánsága. t is figyelembe 
vegyék. Revizionista a magyar álláspont, amikor Csehszlovákia felé a lakosság
csere kérdésében, határki igazí tás t követel . Először meg kell mutatnia a magyar 
demokráciának, hogy igazán a nép és nem a nép k zsákmányoló inak fegyvere. 
Meg kell mutatnia, hogy úr rá tud lenni a maga portáján és képes végrehajtani 
az ezer év óta húzódó leszámolást saját elnyomóivá.!, д in a i Magyarország
nak kevés esélye van a demokratikus népek Í t é l ő s z é k e előtt. A h a z á n k 
kal való jóvis:;ony fontosságát pedig egyedül csak a Magyar Kommun'sta Párt . 
látja helyesen. 

»A magyar reakció térhódí tása a belpolitikában a szomszédos orszá
gok magyar kisebbségeire is hatott. Jugoszlávia és Erdély magyar
ságának soraiban ennek folytán a sovin szták sikereket könyvelhet 
nek el. Ahelyett, hogy a kisebbségek a jugoszláv, vagy a ^ román 
demokráciával működnének együtt , egy követ fújnak a r e a k c i ó v a l . . . 
Jugoszláviában a magyar kisebbség sajnos a jugoszláv reakció csat
lósa l e t t . . . A jugoszláv magyar viszonyban a magyar sovinizmuson 
kívül nincs zavaró körülmény.« 

írja Révai József a »Szabad Nép«-ben. 
A háborús bűnösök pőréinek tárgyalása, az ítéletek végrehaj tásának halo

gatása ugyanolyan tünetei a reakciónak, mint a kormány tehetetlensége az inflá
cióval szemben. Féirendszabályokkal nem érhetők el egész eredmények. Ha 
Magyarország nem akarja átkos délibáb politikáját folytatni, akkor gyökerében 
kell kiirtania, mindazt, ami a nyilas és nyilas előtti rnult lángjait fújtatja és nem 
követelésekkei kell szomszédai felé fordulnia, hanem rendcsinálással odahaza. 
A magyar nép tudatára kell, hogy ébredjen annak, hogy a Dunamedencében a 
demokrácia ma bará toka t talál és segítő kezeket, a reakció elutasítást és halálos 
ellenségeket. 

д bolgár és román kormányok' elismerésének feltételei engedmény a szov
jet kormány részéről az angolszász hatalmak felé, azonban ez is csak azt bizo
nyítja, hogy a béke érdekében a Szovjetunió hajlandó úgy áldozatokra, mint 
megegyezésre és a tanács elfogadása az érdekelt kormányok részéről nem aka
dályozhatja a nép; politika sikerének győzelmét. 

Fontos tény és a világbéke kialakulását elősegítő a Távolkeleti kérdésben 
történt megegyezés . Ezek után a Szovjetunió is felelős részt vesz úgy a Japánnal 
szemben alkalmazott politikai vonal megállapí tásában, mint ezen vonal végrehaj 
tása keresztülvitelének ellenőrzésében. A bolgár és román bérviszonyok kiala
kí tásában alkalmazó:t módszer párhuzama a kínai kormánnyal tör tént megálla
podás, л kuia: deim-kraiizálás a Kommunista H í r t részvételével b.ztosítéka an
nak, hogy az ázsiai politika — legalább egyelőre a népi erők fejlődésének vo
nalán liaiad és ezzel a béke ügyét szolgaija. 

A Koreára történt megállapodás példanélküli a világtörténeleyíben. A mult 
világháborút követő béketárgyalásokon a gyarmati és félgyarmati országok sor
sára vonatkozóan hangzatos kijelentések történtek, de a gyakorlati eredmények 
mást mutattak. A gyarmati elnyomás és a szolgaság megmaradt és a megbíza
tások (mandátumok) csak az imperialista zsákmányolás nem is nagyon álcázott 
formái voltak. Ezt bizonyítja, hogy mind máig Szirián és Libanonon kívül egyet
len mandátimios terület sem kapta meg önállóságát. Az utóbbiak is úgy. hogy 
még ma is csak tiltakozhatnak a franc a és angol haderőknek területeiken való 
tar tózkodása ellen. - Indonéziáról nem is szólunk. 

Ezzel szöges ellentétben áll a szovjet álláspont, д gyarmati népeknek föl 
kell szabadulniuk az idegen uralom alól és be kell kapcsolódniuk a szabad, de
mokratikus népek életébe. Koreában a japán elnyomás következményei t kell 
előbb egy öíévig tartó í<özös angolszász—szovjet gondnokságnak e l t ün t e tne , 
hogy a határidő letelte u tán ez az ország egyenrangú és jogúvá váljék a világ 
többi népeivel. Nem íöitéteies — ha majd a megbízot t hatalom jónak látja — 
megállapodás ez — mert az imperialista rabló soha sem látja jónak és eiérke-



zettnek az időt a gyarmati, tehát kizsákmányolt nép fölszabadítására — hanem 
rövid határidejű egyezmény, amelyet közösen hajtanak végre, ts na ez a mód
szer beválik, és a demokratikus erők á reakciót féken tudják tartani, megnyílik 
az út a Szovjetunió hathatós segí tsége mellett az összes gyarmati népek sza
badsága előtt is. 

Az a tómerőre vonatkozó megegyezés csak a tényleges helyzet elismerése és 
az »atómdiplomácia« sírfelirata 

• 
A görögországi helyzet lényegében alig mutat javulást. Ez is bizonyítéka 

annak, hogy az idegen érdekek szolgálatába szegődött reakc ó népellenes poli
tikája szerencsétlenségbe dönti az országot. Görögország mellett ma Törökország 
a reakció utolsó mentsvára a Balkánon. Ezt megmutat ják a »diaksag« szovjet
ellenes tüntetései ugyanúgy, mint a török kormánysajtó írásai 

* 
^ Amíg, nvnt a jelentkező gazdasági válság viharfelhői Amerikában egyik 

sztrájk a másikat éri. hazánkban az újjáépítés az egyesül t kül- és belföldi reak
ció áskálódásai ellenére is sikert sikerre könyvel el. A h ;dak egymás után 
emelkednek ki romjaikból a gyárkémények füstjükkel rajzolják az égre a népi 
demokrácia teremtő diadalát. Hazánk ma — a Szovjetunió mellett — sz'nte 
egyetlen állama Európának, ahol a háború okozta rombolások által ütött sebek 
tervszerű gyógyí tása először indult meg és rövid nyolc hónappal a háború be
fejezése után a politikai szabadság vívmányai t a gazdasági fölemelkedés ívelő 
vonala díszit : . Erről bővebben most nem írunk, egyrész t helyszűke miatt, más
részt, mert másut t ezzel a t á rggya l foglalkozunk és végül, mert, a napi sajtó ezt 
a kérdést álandóan tárgyalja. 

Mi győzünk itt is. Ha segít a külföld akkor gyorsabban. Ha nem, akkor is. 
Legföljebb az iram,lesz lassúbb, de meg van bennünk az elszántság és akarat, 
hogy saját erőnkből álljunk talpra. Ehhez nem férhet semmi kétség és ezt a z 

egész világ elismeri. 
Külön eseménye belpolit kai életünknek az alkotmány tervezet és annak 

megtárgyalás i módja. Másik fontos kérdés az újjáépítés mellett a politikai reak
ció elleni harc vonalán a katolikus egyház egy részének leleplezése, mint ,a fa
siszta, gyilkosok egykori és mai támogatói . Magától ér tetődő, hogy a mai fölé
pí tésében keresztül-kasul reakciós szellemmel áti tatott püspökök és főpapok nem 
lehetnek a népi szabadság hívei, amikor ez az ő gazdagságuk és befolyásuk 
rovására megy Éppen ezért fokozott figyelmet kell szentelnünk a leleplezések
nek és megkövetelnünk az egyház képviselőitől, hogy a pap isten igéjét h'rdesse 
és ne ár tsa bele a vallást és magát abba, amihez semmi köze . a napi politikába, 
vagy ha ezt teszi, ne az egyház védésének palástja alatt, hanem tegye ezt ny i l -
táu és vállalja a felelősséget ténykedéséér t . 

Ki kell emelnünk az egész Jugoszláviát átfogó május elsejei munkaverseny 
ó r á s ] jelentőségét. Ez a verseny újabb próbaköve lesz népeink politikai éret t 
ségének. Mert a mi demokráciánk nem szaval, hanem cselekszik, nem alszik, 
hanem épít. És a szavakat minden esetben tettek követ 'k . 

A nehézségek, akadályok nem lankasztjáik erőnket és öntudatunkat , mert 
do1g( zó népemknek minden egyes tagja tudja, hogy hazánk — életünk olyanná 
vái k, amilyenre azt m i építjük. És mi v ' rágos kertet építünk magunknak és 
gyermekeinknek, mert így akarjuk és ehhez megvan minden lehetőségünk. 

Szubotica, 1946 január 6-án. 



ENGELSZ F At G Y E S , 
A MARKSZIZMUS E l MELETÉÍNEk MEGALAPÍTÓ.!4 

Engelsz Frigyes hű barátja és munkatársa volt Marksz Károlynak.. Közösen, 
szoros barátságban alkották meg életük nagy művét, a tudományos szocializmust.. 
Közösen szervezték meg a »Kommuniglak Szövetségét«, az I . lulernacionálét és 
közösien vezették Európában ós Amerikában a munkásosztály harcát. 

Óriási volt Marksz és Engelsz tudományos ós forradalmi működésének hatása 
és jelentősége az egész tudomány történetére és a munkásosztály harcára. Lenjin? 
í r ta : »Hogy megértsük, mit tett Engelsz a proletariátusért, alaposan meg kell is
mernünk Marksz tanításának és munkájának hatását a munkásmozgalom fejlődésére.« 

A tudományos szocializmus haladó eszméje, melynek megalkotásán és megala
pozásán Marks/ és Engelsz annyit dolgoztak, bebizonyította életképességed, tovább
fejlődött Lenjin és Sztaljin műveiben és megvalósult a Boiseviki Párt nagyszerű 
alkalmazásában. 

A XIX. század negyvenes éveiben a munkásmozgalomnak nem volt még tudo
mányosan megalapozott harci programja. A tőkés rend ellentmondásainak tanul
mányozása közben. Marksznak és Engelsznek az volt a feladatuk, hogy megmagya
rázzák a munkásság kizsákmányolásának okait, hogy megtalálják a -helyes i rányt 
a társadalmi egyenlőtlenségnek megszüntetésére és a szocialista társadalom meg
alkotására. 

A súlyos probléma, megoldása érdekében a munkásság vezetői minden részle
tében tanulmányozták a tőkés rend alatt ós előtt létező összes világnézeteket,, 
azonban osztály elfogultsága és korlátoltsága miatt a múltnak egyetlen elmélete 
sem bölcseleti, sem politikai, sem gazdasági, vagy egyéb tekintetben nem tudta 
megmagyarázni a társadalom fejlődésének törvénysíZíerűségeit. 

Marksz és Engelsz tanaik megalkotása iközben, felhasználták a kul túra összes 
értékeit, egyetlen fennálló, vagy régi elméletről sem feledkeztek meg, mindet vizs
gálat alá vették, alátámasztották a tények tömegével é s felépítették elméletüket 
— a markszizmust. 

Marksz é^ Engelsz előtt is létezett már materialista természettudomány, de az 
emberiség történelmének felfogásában kizárólag az idealizmus uralkodott. Marksz 

.és Engelsz alkották meg a történelmi materializmus világnézetét és kiterjesztet
ték az anyagelvűséget a társadalmi élet megnyilvánulásának magyarázatára és 
megvilágítására is. 

A dialektika törvényeinek alkabnazásával a proletariátus szellemi vezéreinek 
sikerült nemcsak helyesen megvilágítani a történelem múltját,- hanem a jelen fej
lődésének törvényszerűségét, valamint a jövő osztálynélküli társadalmához vezető 
utat is. Először a történelemben Marksz és Engelsz fogták fel helyesen a munkás
osztály szerepét és be is bizonyították, hogy csak a munkásosztály képes meg
semmisíteni a kizákmányolók uralmát és felépíteni saját uralmi rendszerét. A 
marksiz^zmus arra tanít , hogy a proletár forradalom és a proletariátus diktatúrája 

.történelmi szükségszerűség és elkerülhetetlen. A proletariátus másához ragadva a 
hatalmat, felépítheti az ú j osztálynélküli társadalmat, pártjába gyűjtve a dobozó 
tömegeket és a párt vezetésével megszervezi a szocializmus győzelmét. 

A XIX. században uralkodó, különböző reakciós iskolák és áramlatok ellen foly
tatott nehéz harcokból megerősödve került, ki a tudományos szocializmus eszmeié. 

Marksz és Engelsz különösen Hegelnek, a német bölcsésznek reakciós társada
lom politikai világnézetét tették súlyos bírálat tárgyává. A markszizmus alapítói 
szakítottak Hegel idealisztikus rendszerével és ellentétben az, ö idealista dialekti
kájával, mely kizárólag a múltból merített, megalkották és kidolgozták a materia
lista d ia lekt ikái mely nemqsak a mult, hanem a jelen és jövő felé is fordul. 

Marksz és Engelsz megalkották a politikai közgazdaság elméletét, feltárták а 
termelés fejlődésének és az értéktöbbletnek törvényét és bebizonyították а tőkés 
rend elkerülhetetlen bukását. Nagy része volt Engelsznek Marksz örökbecsű m ű 
ve, a »Töke« máxsodik és harmaduk kötetének megalkotásában is. 



A Marksz és Engelsz által alapított, LeRjin és Sztaljin által továbbfejlesz
tett dialektikus, vagy történelmi materializmus lett Marksz—Lenjin pártjának v i 
lágnézete. A markszista tudományos elméletnek jellemző sajátsága, bogy folyton 
fejlődik, alkalmazza az ;;sszes tudományok mindenkori eredményeit és általában a 
társadalmi fejlődés új tapasztalatait. 

Marksz és Engelsz következetesen védték a materialista bölcseletet és több 
ben megmagyarázták mennyire téves minden eltávolodás ettől az alaptól. Nézeteik 
legvilágosabban és legrészlele-se!.ben Engelsznek * Ludwig Fcuerbacb« és »Antá Dű-
ring« című műveiben vannak lefektetve. Ezen könyveknek a »Kommunista Kiáltvány
nyal együtt minden öntudatos munkás kedvenc olvasmányaivá kell válniok. 

Marksz és Engelsz dialektikus materializmusa, kifejezője a proletariátus külön 
világnézetének, mely lehetővé teszi, hogy az embereséi; történelmének ne csak a 
múl t ra vonatkozó fejlődési törvényszerűségeit értsük meg, hanem a jelen fejlődé
sét is, a jövőbe, a szocialista társadalomba vezető ú t törvényszerűsćgeit is. 

A dialektikus ..materializmusról beszélve Sztaljin megjegyzi: »A markszizmus 
nemcsak a szocializmus elmélete, hanem teljes viiágnéizet, IölcseVti rendszer, 
melynek logikus következménye Marksz proletár szocializmusa.* 

Amikor Marksz és Emelsz megalkották, elméletüket a lökés társadalom felté
teleiről, a természet és társadalomtudomány akkoriban isméit eredményeire és 
a munkásmozgalomban szerzett tapasztalataira támaszkodtak. 

Az Engelsz halála óta eltelt fél évszázad legnagyobb világtörténelmi eseményei
nek egyike az oroszországi októberi forradalom, meghozta a proletariátus győzel
mét. A. szov/e! kormány megalakulása, a demokrácia legtökéletesebb formája új 
korszakot nyitott a történelem 1 cn. A szovjet államban a Bolseviki Párt vezetésé
vel győzött a szocializmus és Oroszországból hatalmas ipari és mezőgazdasági ál
lam lett. A Hitler Németországa elleni harcokban a szocialista állam k-bírta a leg
súlyosabb megpróbáltatást, bebizonyította életképességét, erejét és győztesen került 
ki a háborúból. Ezek az események fényes bizonyítékai a markszizmus igazsásá
nak és bölcsességének. Ujabb óriási anyagot szolgáltatnak a markszizmus további 
fejlődéséhez és kimé 1 vítéséhez. 

Lenjin és Sztaljin új történelmi feltételek mellett fejlesztették a ma.rksz.iz-
mu^t és váltották Valóvá és a felmerülő kérdések során helyesbítették néhány el
avult megállapítást. Tgy Engelsz. többek között arról is beszélt, bogy a szocializ
mus győzelme rom lehetséges elszigetelten a földnek csak egyik részében. Engelsz-
nek ez az állítása a maga idejében, a monopol-kapitalizmus előtti korszakban he
lyes is volt. 

De az új imperialista korszak feltételeit tanulmányozva Lenjin felismerte a 
kapitalizmus egyenlőtlen fejlődésének törvényét és ezen megismerésből kiindulva, 
4ndománvosan bebizonyította, bogy lehetséges a szocializmus gvözolme a földgo
lyó egy részén is. Sztaljin elvtárs, a lenjini tanok továbbfejlesztője megvalósítot
ta, a szocializmushoz vezető átmenet irányát és formáját. 

Ha Lenjin és Sztaljin mereven ragaszkodtak volna a markszizmus holt be
tűihez, nem adhattak volna eszmei fegyvert a Bolsevik! Pár tnak a szocializmusért 
folyó harchoz és a tömegeket lelkesítő haladó eszme nélkül nem lehetett volna 
megszervezni a szocializmus felépítését. 

Marksz é|S Engelsz a maguk idejében azt is tanítot ták, hogy a szocializmus 
győzelmével maga az állam is feleslegessé válik., nem lesz rá tovább szükség és 
ezé r t 'meg is szűnik. De amikor Engelsz az állam megszűnéséről beszélt, nem gon
dolt arra a lehetőségre, hogy a szocializmus kezdetben csak egy országban győz 
és tőkés államoktól körülvéve lesz kénytelen felépíteni a szocializmust. De amed
dig az a helyzet, hogy a szocializmus csak egy országban győzött, de a környező 
államokban a tőkés rendszer uralkodik, addig azi állam nemcsak, hogy nem szűn
het meg, hanem ellenkezőleg, tovább kell fejlődnie és megszilárdulnia. Ezért ter
mészetes, hogy Sztaljin megváltoztatta Engelsz álláspontját az állam megszűné
séről és azt tanítja, bogy a szovjet állam megszilárdítására nemcsak a szocializ
musban., de még a kommunizmusban is szükség lesz, ha akkor is meg lesz még az 
ellenséges környezet. 

A markszizmus jellemző tulajdonsága, hogy ruganyos, folyton fejlődik és 
új lai a^zfabaiokb'al avarapszMv. Ennr-k köszönhető, hogy fényesen kiállotta az id.'Vk 
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megpórbáltatásait. Lenjinnek és Sztaljinnak a bolsevistákkal együtt, az elmúlt 
évtizedekben megfeszített erővel kellett küzdeniök a különböző megalkuvók ellen* 
akik igyekeztek a markszizmust elferdíteni. És a Bolsevista Pár t csak azért ve
zethette a Szovjetunió népeit a nagysizierű győzelmekhez, mert megtanulta, hogy 
a markszista elméletet tekintse cselekedetei irányítójának. 

Lenjin** elfogadta Marksz és Engelsz tanait és kiegészítette azokat az ö saját 
elméletével az új imperialista korszakról. Ezen korszak törvényeinek ismerete lett 
a bolsevikiek pártjának új fegyvere. 

Lenjin ős Sztaljin elfogadták alapul Marksz és Engelsz filozófiai világnéze
tét és gyarapították a dialektika tudományát az új korszak törvényszerűségeinek 
megismerésével. Ezzel meg is valósították Marksz forradalmi módszereit. 

Marksz, Engelsz és Lenjin tanai ma Sztaljin műveiben fejlödnek tovább, s 
az új korszak törvényeinek feltárásával i rányt és eszközöket adott a népnek a 
legádázabb reakció — a német fasizmus — elleni harchoz. 

»Túlzás nélkül elmondhatjuk — írja a Bolseviki Párt történetének rövid tan
folyama, hogy Engelsz halála óta a marks-zfisták közül csak Lenjin, a nagy teore
tikus, azután Sztaljin és Lenjin többi taní tványai vitték előre és gazdagították 
új tapasztalatokkal és a proletár osztályharc új feltételeivel a markszista eszmet.« 

Mély elismeréssel adózunk Marksz h ű munkatársa, Engelsz Frigyes munkájá
nak, kivel együtt alkotta meg Marksz a tudományos szocializmus alkotó tanait. 
A markszizmus tanai, melyek tovább fejlődtek Lcnjinnel és Sztaljin műveiben 
megvalósultak a győztes szocializmus országában. 

M U N K Á S T E S T N E V E L E S 
Dolgozó életünk fontos mozzanata ez a 

kérdés. Megoldását nem szabad kívül
ről várnunk, nekünk magunknak kell 
minden nehézséggel szembe néznünk. 
Tudomásul kell vennünk, hogy néhány 
ifjú munkás labdarúgása, egy-két ver
senyen való részvétele még nem jelenti 
a munkás testnevelés megoldását. 

A haladó szellemű elvtársak úgy 
vélik, hogy a sport támogatásával min
den lehetőt megtellek. A maradian 
gondolkodók meg úgy nyilatkoznak, 
mint nemrégiben egy jó ismerősöm: 
»"Én megveretnék mindenkit, aki ko
moly ember létére olyan bolond, hogy 
ogy laV-da után rohanászik vasárnap. 
Aki rendcsen végzi, a munkáját, örül, 
hogy pihenhet szabadnapján.« 

A munkásember rendszerint már 
gyerekkorában kezd dolgozni. A diák
ifjúság testi foglalkoztatásáról gondos: 

kodnak. Az ifjú munkás kifárad, testi 
erejét amúgyis igénybevevő foglalko
zása közben. Érthető tehát, hogy sza
bad idejében nem nagyon vágyik újabh 
erőmegfeszítésekre. Azonban minden 
foglalkozás valamilyen szempontból 
ártalmas lehet. Nézzünk csak esrv pár 
ipari foglalkozást: a cipészek rendsze
rint meggörnyednek; az asztalosok fél
oldalasakká válnak a gyalu és fűrész 
félkezes használatától; a szabók lábu

kat megerőltetik, ugyanígy a borbélyok, 
kezük meg gyönge marad; az állandó 
zsákokat emelgető molnárok, a nehéz 
vassal dolgozó öntömunkások, tégla
gyári napszámosok között nagyon gya
kori a sérv. 

Az állandóan használatban lévő test 
rész megerősödik, rendszerint a többi 
rovására. Előfordul azonban arz is, hogy 
túleröltetődik. A foglalkozási ártalma
kat teljesen kiküszöbölni nem lehet, 
mert a cipész kisiparos mégis csak fő
ként ülve fog dolgozni, a borbély meg 
állva és nem lehet elképzelni olyan 
molnárt, aki sose ne emelgessen zsá
kokat-

Első követelmény természetesen az, 
liogv minden lehető balesetvédelmi be
rendezést használnunk kell. A második 
és számunkra fontosabb, hogv a mun. 
kásenubereket magukat védjük, mert or
szágunk újjáépítési versenyében mind
annyiunknak tehetsége egészét és tel
jes erejét kell adni. 

A munkás testnevelés első feladata 
tanítani az embereket arra. h o g y a n 
k e l l l e g k i s e b b e r ő k i f e j t é s 
s e l a l e g n a g y o b b m u n k á l 
e T v é g e z n i . 

A legkisebb erőkifejtéssel-való nagy
eredményű munkát kétféleképen lehet 
elsajátítani: tapasztalat révén és tudo-
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mányos kutatások eredményeiből. 
A munkástestnevelés második fela

data: a m u n k a á r t a I m á k a t k i 
k ü s z ö b ö l n i j a v í t ó é s k i e 
g é s z í t ő t e s t n e v e i é s s e 1. 

A gyengébb testalkatú emberen min
denféle ártalom hamar meglátszik. De 
ha huzamos ideig egyoldalúan foglal
koztatnak valakit, bármilyen erős szer
vezetű legyen is, egyoldalúvá fejlődik. 
Az orvosi tudomány igazolja sok szo
morú adattal ezt az állításomat. Tes
tünk természettől fogva sokoldalú és 
olyan jó] szerkesztett, mint egy finom
művű bonyolult motor. Abban a pilla
natban vége a motor jó működésének, 
amelyikben valamelyik alkatrész meg
gyengül, esetleg rossz összeállítás kö
vetkeztében túlméretezett. rГcstünkben 
végbement bármilyen egyensúlybomlás 
egész szervezőiünkre károsan hat. E-
gy ]k szerv megbetegedése rendszerint 
maga után vonja a másikét, harmadi
két, végül valamennyit. Nélkülözhetet
len tehát, hogy az egyoldalii foglal
koztatás miatt kifejlődött testi hibákat 
azonnal javítsuk. Tapasztalatból mond
hatom, hogy rendszeres javító torná
val egészen reménvtelennek látszó gör
be, vézna emberekből is gyönyörű, for
más testalkatú, ép férfiak lettek. 

Nagyon igaz, hogy munkában kifárad-
tan nem jó sportolni. Egyáltalán fá
radtan nem jó sportolni és testnevelni 
ha lehet is, de nagyon nehéz. Azt azon
ban el ne feledjük, hogyha a testünk 
fejlesztésével csak annyit törődünk, 
amennyire a munka, a kenyérkereset 
kényszerít, akkor még lassanként el
prédáljuk azt a kévésünket is, amink 
yan. Pedig a munka örömét csak az 
^merheti meg. akinek erőf(Hősieseiből 
futja s nem azt. é r / i . hogy életét, őröli 
fel. Ugyanaz a munka nem mindenkit 
fáraszt ki egvformán. Egy minden te
kintetben fejlett, erős embernek meg 
sem kottyan az a munka, amely egy 
véznát már halálosan kimerít. A k i 
fáradási nemcsak a közvetlenül foglal
koztatott izmok gyengesége okozza, ha
nem az úgynevezett segédizmoké is. 
Ezt példával, magyarázom meg. Lestöbb 
ember azt hiszi, hogy a járáshoz más 
nem is szükséges, csak a lábizmok ép 
működése. Hogy mennyire nem így van 
azt akkor érezzük csak, amikor egy 
megfázásos hátfájás miatt lépni is alig 
birunk. A zsák emeléshez nemcsak erős 
kar. derék, hanem, b'rnos láb is szük
séges. A fnvásró r'^mrrun'-rí ;a nemcsak 
kar. hanem komoly derékmunka is. 

Minden foglalkozás főként egy bizonyos 
izomcsoportot dolgoztat, de ha a nem 
közvetlenül igénybevett többi izom se
gít a munkában, átveszi a megterhelés 
egy részét, olyan eredményre jutunk, 
mintha egy megrakott kocsit esrv em
ber helyett 3—4. vagy még több húzna . 
Ahhoz tehát, hogy eredményes, köny-
nyű és jó munkát végezhessünk az 
szükséges., hogy egész testünkben ará
nyosan, jól fejlettek legyünk. Ezt. úgy 
érhetjük el, hogy k i e g é s z í t ő t e st 
n e v e l é s s e l ugyanolyan mérték
ben kifejlesztjük, neveljük testünknek 
a munkában nem foglalkoztatott többi 
részét is. 

Megoldható a javító, kiegészítő test
nevelés sporttal is. de vannak különös 
esetek, amikor csak megfelelő szaktu
dású vezető irányításával végzett ja
vító, kiegészítő torna segíthet. 

Azt hiszem, megérthető az eddig el
mondottakból, hogy a munkás testne
veléshez nem elégséges a sportok: lab
darúgás, atlétika, torna, birkózás, box, 
teke, asztalitenisz, korcsolya, úszás, 
stb. űzése, megszervezése, támogatása, 
nem elégséges a diáksport utánzása, 
hanem különleges munkás testnevelés 
megszervezése szükséges. . Ehhez a 
megszervezéshez azonban megfelelő kép
zettségű sport és testnevelő szakembe
rekre van szükség. Mi munkások ne 
várjuk, hogv testnevelési kérdéseinket 
más oldja meg. Magunk érezzük a hiá
nyok kárát, magunk élvezzük a jól 
szervezettség hasznát, magunkból ne
veljünk k i szakembereket akik felvilá
gosítják a nép széles rétegeit és lehe
tőséget nyújtanak minden dolgozónak 
egészséges és ezen keresztül boldog 
éleire. 

Kovács Géza 

Az analfabetizmus kérdéséhez 

Országunk az újjáépítés lázában él, 
minden öntudatos dolgozó felismeri en
nek a munkának fontosságát s igyek
szik a reáeső feladatokat minél töké
letesebben elvégezni. 

A fasiszták által lerombolt és kifosz
tott ország felépítése, a termelés hábo
rú előtti színvonalának elérése és tú l 
haladása a szakmunkások egész sere
geit foglalkoztatja. A feladat hatalmas 
és csak úgy oldható meg sikeresen, ha 
a dolgozó tömegek a mai magas terme
lési tehruikának megfelelő ául túrszín-
vonalat el tudják érni. 
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Nagyon fontos a kulturális színvonal 
felemelése a poétikai öntudat kiépíté
sénél is. A helyes irányú népműve'ö-
dési munka elősegíti a tömegek poli t i 
kai nevelését és így megakadályozza 
azt, hogy a dolgozók széles rétegei a 
fasizmus, vagy bármely más reakció 
hazug hírverésének zsákmányává vál
janak. 

Az Újjáépítés, a terme'és fokozása, 
a politikai öntudat további erősödése 
szorosan összekapcsolódik a népi m ű 
veltség fejlődésével, amelynek első és 
legfontosal-•'• feladata a>, írástudatlan
ság megszüntetése. Mie'ött az általá
nos fejlődés vonalián tovább haladhat
nánk, sikeresen meg ko rl oldanunk ezt 
az alapvető föladatot. Ez országunkban 
annál is 'onto-abb. mert. a történelmi . 
eszmén vek és hatások követ'*ezt 4>en 
lakosságunk egy jelentős része írástu
datlan maradt. Ezeknek a száma külc-
n""-en ma.^ae a f<"-V. közlnkedési vona
laktól, a városoktól távolabb c^ö o k 
szerűbb életformáik között élő földmű
veseknél. Számuk több helven eléri a 
lakosság oC 0 /o-át. A . legulobbi adat
gyűjtések alkalmával kiderült hogy az 
e tp'-vntef-e" szerencsésebb helyzetű 
é<~aki vidékeinken is kedvezőtlen a 
helyzet, így még a százezer lakosú 
Szubot'cán, orsiZfágunk egyik legna
gyobb városában is. az írástudatlanok 
száma a lakosság 8°/o-át teszi k i . Pedig 
ezek az összeírások még nem is telje
sek, mert. nem vették az írástudatlanok 
közé azokat, akik nevüket ugyan le 
tudják írni. de a7 olvasásban vagy í rás
ban általában olyan gyengék, hogy a 
télies írástudatlanok közé kell őket 
számítani. 

Az írástudatlanság megszüntetésére 
most megindult országos mozgalom k i 
tűzöt t célja, hogy a téli hónapok alatt 
rendezett tanfolyamokon lényegében 
és tömegeiben megszüntesse az írástu
datlanságot a ré?i nénellenes uralmak 
szomorú örökségét. Népi hatóságaink 
résizletes terveket dolgoztak k i a mun
ka sikeres elvégzése érdekében, amely
nek megvalósításánál, különösen a tan
folyamok megszervezésével kapcsolatos 
tehnikai előfellételek megteremtésénél, 
fontos feladatok várnak antifasiszta 
szervezeeinkre és a kultúregyesüle-
tekre. 

A munka, lényege a már különben 
i ^ sok feladattal megbízott tanítóinkat 
•erheU akikre most. igazi rohammun
ka teljesítmény vár. Ez természetesen 

nem jelenti azt, hogy csak szakembe-
rek vezethetik a tanfolyamokat, mert 
ezeknek hiányában bármely tanult, í r 
ni-olvasni tudó ember helyettesítheti 
a tanítót, ha kedve van a munkához 
és rendelkezik a tanfolyam vezetéséhez 
szCkséges felkésiZíültséggel. A munka-' 
ban lel lehet használni a magasabb 
1.szia Ivókba járó tanító-kérezdei tanu
lókat, akiké;, ezen munkájukban taná-
r; :k el!onöri;:né!\eik. 

A néphatóságaink által összegyűjtött 
ada-'okból kitűnik, hogy az írástudat
lanok .túlnyomó része nő. A noviszádi 
kerületien az összeírt ' magvar nemze
tiségű írástudatlanok 72%-át, a becs-
kereki kerületben pedig 60%-át teszik 
ki a nők. Szomorú eredménye az össze
gyűjtött adatoknak az, hogy a fiatalabb-
korosztályoknál is c^ég magas az í rás 
tudatlanok száma, amely egyben le is 
leplezi a régi. népellenes rendszerek 
nagyképű szólamait a népi közokta-
tás munkájáról. Az elmult évtize
dek iskolapolitikád mellett tömegesen 
maradtak írástudatlanok. A noviszádi 
kerület magyar írástudatlanéiból: 

10—20 éves 15°/o 
20—30 » 15°/n 

40—60 » . £15% 
A szabadkai kerület 10 községében 

az írástudatlanok megoszlása évek sze
rint a követikezö: 

10–20 éves 13°/n ' 
20—30 » 20% 
30 40 » 30% 
40—60 v 370/n 

Ha egy helyiségben több tanfolya
mot kel] tartani, úgy a lehetőségek 
'szerint válasszuk külön a fiatalabba
kat az idősebbektől. ' mert ez esetben 
az elért eredmény" lényegesen kedve
zőbb lesz. 

Országunkban, p. dolgozók országá-
ban a kultúvn kö/ (kines. amelyet az-
eo/.cYv nt-.p tulajdonává kell. tenni. Ez 
rsrík úgv íobotcógpq hogyha hazá ik 
minden o örves dohn^'ó iának kuTtur^'s 
színvonala megfelelő színvonalra emel
kedik. A kulturális színvonal emelke
dése viszont csak ofvan közösségben 
lehetséges, amelyben ismeretlen foga
lom az írástudatlan. 

Ismerve a felszabadult, népi erők k i 
apadhatatlan forrását, biztosan állít
hatjuk, hogy még a jelenlegi nehéz kö
rülmények között is, országunkban a 
legrövidebb időn belül megszűnik aa 
í rás tudói a ns-íg. Egy-két év alatt elér
jük azt, amit a ré-xi rendszerek soha-
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sem tudtak megvalósítani, mert kamo
lyan nem is akarták. Az alacsony szín
vonalú tömegeken könnye!-b az ural
kodás, egyszerűbb a kizsákmányolá
suk'. Az újjáépítés gazdasági eredmé
nyeinek bodzám olajánál ott lesznek az 
írástudatlanság leküzdéséért folytatott 
munka eredményéneik adatai, amelyek 
bizonyítani fogják a most fo'Iyó orszá
gos akc'ó sikerét. 

Kun Szabó György. 

A mi t raktorá l lcmása ' i r t 
A népi Jugoszláviában megszület tek a 

t r a v orállcmások ?.s. MT.Í- annyi sok más. 
e-xl' is a népfelszabadító harcok ered-
m-:'-.iveként jelentkeznek. A harcolók tud
ták, ho' rv minden emberélet és m'nden 
cs'^ / vér a néDek boldogulását szol
gába. 

A z új Jugoszlávia születésénél a ooli-
t 'kn ' és katcnn ; gvőzolem után a íö gond 
az ellátás, az élelmezés, a gazdasági vér
ker ingés megindítása volt. Népeink a 
harcok folyamán kénytelenségből tű r ték 
a n ncstelenséget, д fiatal néphatóságok 
t isztában voltak a rájuk háruló munka 
fontosságával és elsőrangú feladatként 
azonnal elkezdték az e1 hagyott traktorok 
és ekék összeszedését. t Ez nem volt 
könnyű dolog A háború még határunkon 
beb"l dúlt Horif társamk színe-jav* az 
első vonalakban harcolt. A hatul mora-
do'rakra a közigazgatás milVó kérdése 
neh r zí í l t . A polgárság nem hitt a népi 
erők és igazság győzelmében. Ilyen kö-
íü lmények között rr-inde-n erőnkkel niz-» 
tcsí tánunk kellett a tél; és tavasz" szán
t á s u l legszükségesebbet. 

Február és márcvus hónapokban a néi>-
hatóságok és az Egységfront segí tségé
vel kialakultak traktorállomásahik csírák 
Keletkezésükben híj jávai voltak majd
nem nrnden szervezkedésnek és központi 
i rányí tásnak. A jelszó a szántás és vetés 
veit. Vajdaság másfél mill'ónyí hold 
szántóföldjéből 800 ezret kellett fölszán-
tanv hogy ezáltal ?. l egszűkebb kehetek 
köz/^t b 'z tosí thassuk e ' látásunkat. Óriási 
küzdelem kezdődött.. Munkába állították 
az ö°s.zes magántulajdonban levő és* el
hagyott traktorokat. És ez m'nd kevés 
vol* Előfordult, hogy egv traktorra "4—5 
t rak 'o rveze tő esett Rögtönzött traktor-
tanfo'yamok létesültek, hogy a hadsor
ban levőket és az el szökötteket pótolni 
lehessen. Jgaz. ez gyenge utánpótlás volt, 
de a feb-dat nem tűr t halasztást 

A" erő* ^szí ; ; sckp+ c.íVpr -Wv-nivízt?!. 'Л 
föM iavá + inn^tTinvp'tvk és így bizto-
sítottuk az eddig éhező népeink élelme

zését. Nem szakértő, de lelkesedéstől fű-, 
tött traktor stáink sok gépet tettek harc
képtelenné és nehezen fogták fel az el
számolás jelentőségét. így tör tént meg, 
hogy sok vezető és tulajdonos még ma 
sem juiol't járandóságához. Ugyancsak 
sok helyen a földet sekélyen szántot ták 
fel és ez a te rmés rovására ment; De 
körülöttünk s ivárság volt, az emberek 
ijedtek, a múlt keserves tapasztalata- ál
tal mcgfélemlí ettek, szaktudással rendel
kezők kevesen, iga egyes vidékeken 
maid nem semmi, köröskörül elhagyott 
birtokok: valahogy és valahol el kel
leti; kezdenünk. Vo> úgy. hogy központi 
i rányí tás hijjáva! (közlekedési eszközök, 
telefon táv-ró nem állottak a rendelke
zésünkre) a raktorok sokszor szédeleg
tek, a legcsekélyebb h búknál napokig 
álltak, 

Mr. más a helyzet. Majdnem minden 
okot. am-; az eredménv-elenség-eí a múlt
ban okozta, kküszöbö4im\\ Új biz os ala
p i t t e remtenünk. Ma Vajdaságban 122 
traktorállomás áll i rányítás alatt. Tudjuk, 
hogy még vannak hibáink, de minden 
erőnkkel arra törekszünk, hogy azokat-
eltüntessük, A ta r tományi traktorállomás 
igazgatósága hivatása magaslatán áll. Ott 
vagyunk, hogy hat ügyosztályunkat be
szervezve összefogtuk a vajdasági hat 
körze- (Nov ;.szád, Szembor. Szubot?ca% 

Pet rovgrád , Pancsevo és Szrernszka Mit-, 
rovíca) és 25 bírás traktorállomá-ai. 
Ezeken kívül még 91 község" állomás mű
ködik. M :nden körzet i állomásnak n r iá-
nem gyárszeríí műhelve van. A novis^ádi 
főműhely és szerelő állomás lassan gyár
rá fejlődik k i . amely képes lesz a híá*n--
zú t rak tora lka t részeket termelni. Hogy 
nr.lyen hatalmas méretűek a mi vajda
ság- f rak tcrár iOmásank, arról képet al--
kovhatimk. ha elgondoljuk, hogy évi szám
vetésünk félmilliárd dinárt tesz ki és ö t 
ezer munkást és alkalmazottat foglalkoz
tatunk.. 

Ma a trak'orállcrr>ásokra hárul a .cze-~ 
rep. hogy eltüntessek a birtok meg^z -
b?s miatt nehézségekkel küzdő törpe és 
k'.slvrtokosok és te>nes a k szántás; és 
vetés. 1 nehézsége t . Tudjuk, hegv a négv-
éves harc folvamán rengeteg hazán 1 ' í"a 
vesztette el haílékáf és életfenntar ási 
lehetőségeit ' kazáni- egyébként is termé--
ketlen v : dékein. Nekik, akik a mi szabid, 
ságunkér t anny't áldoztak és k i tar to t t"ka 
legkétségbeei 'őhb o Haliatokban is, r?rri-
alanv'zsna jár, hanem emberi, emberhez 
méltó dolgos élet. A régi rendszer o^z-
i r H ujrvan fök.W. de m'nden leKár néN 
küI és nem gondoskodón a telepesek ne* 
v e i é b ő l és utas.í^áscka 1. sem adott ne-̂  



kik. A földosztás csak a nemzeti viszály 
kiélesítését szolgálta. Traktorállomásaink 
ma a rendelkezésükre álló 800 ré
gi és 800 új traktorral és eké
vel a földművelés első szakaszá
tól a szántástól a vetésen át az 
aratásig, cséplésig mindent el tudnak 
végezn : . Sőt a termény befuvarozását is 
végrehajtják. Ebben a munkában nem te
szünk különbséget állami és magán szek
tor között . 

A traktorok különböző állomásokhoz 
tartoznak. Minden állomás tel jesí tőképes
sége a körülöt te levő földterület nagy
ságához viszonyul. Munkában a trakto
rok brigádonként működnek. Minden 
egyes brigád három-öt traktorból áll, 
6-10 t raktorvezetővel , egv Írnokkal és 
«gy parancsnokkal. >brigadírral«. A trak
torvezetők munkaideje 8 óra. /s narancs-
nők felügyel a szántás vagy más műve
let szakszerűségére , míg az irnok az órá
kat Jegyzi, a »по-rmát«. ugyan ú g y az 
üzemanyag fogyasztását, elszámolja a 
munkabéreket és jelentést készít a heti 
munkáról . Mint a szántásnál, ú g y a csép
lésnél is az idén brigádonként fogunk 
csépelni. Egy brigádban 3—5 cséplőgép 
dolgozik majd. Kevés a szakember és i ly 
módo-n használiuk k" legcélszerűbben a 
rendelkezésre állókat. Télen a traktorve

ze tők nagyobbrészt műhelyekben, kukori

cadarálók és morzsolok mellett foglalkoz
nak, vagy, ha az idő engedi a mély szán
tássak 

д t raktorál lomásokra nagy föladat vár . 
A telepítéssel és az agrárreform végre 
hajtásával kapcsolatban meg kell szervez
nünk a szövetkezeti földművelést. Ennek 
beláthatatlan előnyei lesznek. Először is 
a nagy területeket sokkal gazdaságosabb 
művelni és olcsóbb is, másodszor az 
egyenle'es jó és szakszerű megművelés
nek az eredménye a nagyobb hozam. Te
lepeseinknek és a földreform útján föld
höz jutottaknak úgy szólván játékká vá-
bk a földművelés és be takar í tás . Az így 
nyert szabad 'dejüket és megtakar í to t t 
erejüké: földművese'nk a maguk nevelé
sének emelésére és szellemi gazdagodá
sukra fordíthatják. A felszabadult munka
erő pedig újjáépülő és szélesedő gyár 
iparunk kádereinek k i é l e s e d é s é b e n nyer 
hasznos helyet. 

Egész hazánk területén működnek már 
a traktorállomások. Nemsokára legelma
radottabb vidékeinken is megmdnl a 
te rvszerűen irányított földművelés. Töb
bi iparaga'.nkkal vállvetve traktorál lomá-
sa'nk :s elvégzek a ráiuk bízott feladatot: 
segédkeznek felépíteni a romokban heve
rő országot és boldoggá tenív hazánk 
lakosságát. 

Pcpovícs Károly 

S Z E M L E 
A MAGYAR r-éFSzírlisz két bem:;tstója 

SÁRI BlRÓ. — (Móricz Zsigmond népi 
vígjátéka). A Magyar Népszínház decem
beri munkai rámában színrehozta Móricz 
Zsigmond ifjúkori könnyű népi vígjátékát. 
Ez a népi vígjáték egyes -külsőségeiben 
még némi rokonságot mutat a múltszázad 
végién virágzott »népszínművekkel^ azon
ban a hasonló külsőségek mellett is lé
nyegbevágó az eltérés. Ebben a színda
rabban valóságos élő, hétköznapi emberek 
szerepelnek és nem papírmasé figuráik, 
mint a legtöbb régi népszínműben. Ezek 
az emberek nemcsak dalolnak és szerel
meseik után sóhajtoznak, vagy ördögi go
noszságokat forralnak, hanem élnek, küz
denek és a maguk érdekeiért fondorlat
ta l , vagy-egyéni indulatossággal síkra is 
szállnak. 

Egy falusi bíróválasztás a tengelye a 
darabnak. A falu élén egy tizenegyszer 
Megválasztott és harminchárom éve élős

ködő pipogya bíró áll, akinek minden 
tettét tulajdonképpen parasztbasa \felesége 
diktálja. A. bíró kíméletlen- szerzési vá-
gyú felesége irányításával majd egy em
beröltön á t fosztogatta, zsarolta a falu 
szegényét-gazdagját. Mindenkinek van va
lami adóslevele a bíró »komotjaban«. Ha 
ellene szavaznak, előkerülnek az adósle
velek, 

A közerdök, rétek kisajátítása, vagy ta-
gof.ítá^'i elsősorban mindig a biró zsebét 
tömte, birtokát növelte. S mindezt a nagy
ak art ú asszony vezénylése mellett. Meg-
vámo'ta a részesei keresztjét is, mert a 
termés rosszul fizetett. Se szeri, se szá
ma bábáskodásainak. 

Pipogyasága mégis közismert, a falu 
Sári bírónak csúfolja. 

De már belefáradt az örökös tisztség
viselésbe. Legszívesebben egésznap a p á r 

lirvkás butykost szopogatná. Legkisebb fia 
sérelmesének apia a falu ellenjelöltje a 
bírói tisztségre. S a fiatalok kedvéért ez 



egyszer .a bíró titokban felesége akaratá
nak ellene szegül és a bírói tisztségtol 
szabadulva a fiatalok boldogságát segíti 
elö. 

A vígjáték alakjai közül talán az öreg 
»Sari bironak«. meg házasulandó fiának 
alakja emlékeztet legjobban a régi nép
színművek alakjaira. Amikor Móricz Zsig
mond ezt a vígjátékát írta, még valóság-
festő színdarab neheizen futhatott sikerrel 
magyar színpadokon ezért a darabon vé
gigvonul a tréfás kedv és nem mindig 
markol az író regényeiben megszokott 
merészségével a falusi élet mélységeibe. 

A »Sári bírót« Nyarai Rezső becskere-
k i színművész rendezte és maga játszotta 
a címszerepet. Nyarai Rezső még a múlt 
század végén kialakult és a magyar vidé
ki színpadokon az első világháború után 
is sok helyen fellelhető színjátszó- stí lust 
adja, határozottan jó tehetséggel és nagy 
rutinnal. Mint az a régi színjátszó gár
da, melynek mindig tekintélyes tagja volt, 
Nyarai Rezső mindig a közönségnek, i l 
letve a közönség felé játszik, a közönség
nek kacsint stb. Szinte feltűnő volt, hogy 
amig az ifjú társulat tagjai, akik a da
rab többi alakjait testesítették meg. ^ a 
mai ember számára megszokottan mm-
dig a jelenetek szereplőihez fordulva, ter
mészetesen beszéltek, s nem az egykori 
hatásvadászattal a közönség íelé, addig 
Nyarai Rezső a bíró szerepében majdnem 
minden íontosabb mondanivalóját a kö
zönség felé fordulva- mondta el. Erről per
sze Nyarai már nem tehet, hogy az ö 
korában már nem sajátíthatja el a le
egyszerűsített és mai játékstílust. Így ré
giesen is szeretettel zárta szivébe a szu-
boticai színházlátogató közönség szép ma
gyar beszédjéért, és, a játékstilusbeli kü
lönbség ellenére is, jó alakításáért. 

A bíróné szerepében Kiss Klára, a fia
talokból álló magyar színi együttes egyik 
legifjabb tagja próbálta k i erejét, .s nem 
is éppen eredménytelenül. A nagy sze
reptudást kívánó szöveget megtanulta, bele 
találta magit a hatvanéves asszony moz
dulataiba és kardosságába. s egy cseppet 
sem zavarta, hogy egy kiforrott, régi, va
lóban idős művész mellett kell megállnia 
a sarat. Szövegmondása persze még nem 
hibátlan, játéka nem mindig követi és 
bizonyítja mondanivalóját, de fegyelme
zett tanulással, alapos elmélyedéssel tud
na segíteni művészi hiányosságain. 

A bíró fia, Jóska szerepében az együt
tes egy igen fiatal növendéke, Fejes 
György próbálkozott, s bizonytalansága és 
nehézkessége mellett is tűrhető alakítást 
nyújtott. Pengő-Kovács, a bíró ellenje

löltje szerepében Németh Rudolf fegyel
mezett, rendes alakítással mozgott. Peiw 
gö-Kovács leányát Szabóné Csieh Mária 
jelenítette meg. Szerepében biztosan moz
gott, azonban nem minden jelenetben ját
szotta elhitetően a falusi lányt. Balázs 
Janka Veroni szerepében a megszokott 
biztonsággal alakította a ravaszkodó, h í 
zelgő falusi asszonyt. 

Sántha Sándor Varnyu epizód-jelen étéi
ben sikerült alakí tást nyújtott . Gedi alak^ 
ját pedig az együttes egy másik fiatal 
növendéke, Gyapjas János adta sikeresen. 
Szép kiejtéssel, ügyes mozgásával Manci 
szerepében jó volt Szőnyi Hermina. Szé
pen megtalálta a falusi birtokos paraszt 
ellenszenves hangját Szabó István. A k i 
sebb szerepekben jól illeszkedtek az együt
tes játékába még Gy. Dávid Mária és Sa
lamon Zoltán. 

Kár, hogy a Népkör színpadi berende
zése és világítási lehetőségei mellett nem 
mutatkozott a paraszti udvar berendezé
se teljes illúzió keltéssel. A havas hát 
térre pl. árnyékok estek, stb. 

A darab mind a négy eddigi előadását 
'•; It 'ház kacagta vég ?g. 

FATORNYOK. — (Zilahy Lajos sz ínmű, 
ve:. Mindjárt a Sári bíró bemutatója u tán 
korült S"L* Zilahy Lajos: Fatoriyok c ímű 
színművének bemutatójára. 

A Fatornyok Zilahynak 1943 végén, a 
magyarországi német megszállás előtti 
utolsó hónapokban írott színműve. Ma 
már SZ Í I Í t e megdöbbenünk, hogy akkor és 
<:tí a mai. napokban becsületes állásfog-
laku-ú Zilahynak ez az írása mondaniva-
ium'k, üitako/ószónak számított és meg-
1 c 'sm-k örvendett. Egy színmű, mely 
a nagy világháború második felében ke-
:<-;kczcU, s még csak egy szó, egy hal
vány célzás >em esik benne, hogy hábo-
;ú van, és hogy a darabban történő dol
gok szegröl-végre .mégis csak összefügge
nek az emberiség legnagyobb megpróbál-
bv.i.Ván »k kérdése ivei. De ha a dolgozó 
magyarság állásfoglalásával nézzük ezt a 
d;;:abiit, még nagyobb az ámulásunk, hát 
akkor csak ilyen hitvány, semmirevaló 
emborok felvonultatásával lehetett é r in te
ni az egyetlen emberies gondolatot: a ma
gyarok soraiból a faji gondolat kiküszö
bölését. Csak a magyarok soraiban, mert 
a német faji hazakívánkozását és ál lás
foglalását érintetlenül hagyja. 

Mert nézzük csak, kik is az alakjai a 
Fatornyok-nak? Kriegs Rudolf őméltósága, 
érzelgős, magyarok közé költözött német, 
aki nyolcéveskori német emlékeit sírja 
vissza folyton, s a magyarok között ide-



j enkén t jár-kel. Felesége egy 'a beteges-
ségig^ konzervatív magyar asszony, aki az 
ősi birtokot sírja vissza. Az asszony ap
ja, egykori magyar főispán, lecsúszott 
nagyúr, zálogcédulákat gyűjtő, meggyőző
désnélküli figura. Kriegsék fia, Árpád, 
szemtelen érettségizett fővárosi krakéler. 
Kriegsék barátnője. Janka, egy a férjeket 
válogatás nélkül elfogadó, hontalan, kiélt 
hölgy, akit rásóznak Kr-egsné évtizedek 
óta reménytelen udvarlójára, Kálmány Ba
lázs úrra, aki »munkavaU háromszáz sa
ját holdat szerzett szorgos életében. Az
tán Kriegs Rudolf öccsének. Kis Ottónak 
rokonszenvünket érdemlő, de szánandóan 
gerinctelen zsidó felesége. Ö sem jellem. 
Nem hősnő. 

Ott látjuk ki-be botorkálni, mint egy 
öreg bútordarabot Kriegsnéék volt régi 
kastélyából a fővárosba vetődött vén szo-
bain.isát, aki könnyes szemekkel simogatja 
szolgaságának emlékeit, a régi faragott 
támlásszékeket. 

Egyetlen ember szerepe rokonszenves és 
emberi, Kis Ottóé, Kriegs Rudolf patikus 
Qccséé, aki bátyja faji iszonyatának és 
hóbortos német tervcinek nem hajlandó 
feláldozni a feleségét. 

Mi is történik ebben a darabban? 
Kriegs Rudolfok méltóságoskodnak, név
napoznak, fiuk érettségi után mulat és 
cserkészkirándulásra megy. Kriegsné ap
ja, az öreg Borcay kedélveskedik. Kriegsné 
örökösen reménytelen udvarlója lemond 
reménytelen szerelméről és Kriegsnének 
egy sokszorosan elvált, sokmindent, kósr 
tolt barátnőjét veszi Jeleségül Kriegsné 
kedvéért, csupa »hlealizmusbol«. Kriegs 
Rudolfban az évtizedeken keresztül rejte
getett német »felćbred« és elhagyja a 
földet, ahol feleséget, műveltséget és jó
módot szerzett, megvásárolja németorszá
gi ősei házát és elhagyja szülőföldjéhez 
ragaszkodó családját, rokonait és barátait. 
És főképpen sokat szenveleg. 

A darab dramaturgiai szempontból vett 
felépítése hiánytalan. Csak az anyag, 
amelyből merít Zilahy, az visszariasztó. 
Azok az emberpuhányok, amelyeket a ho_ 
mányból elénk emel és természetesen já
rat, mozgat, beszéltet, azok a megdöb
bentőek. Hogy is akart Zilahy ilyen sem
miemberekkel állásfoglalást mutatni. S 
mégis a német megszállás kezdetén nagy 
közönségsikerére, valamint passziv sejte-
tésére való tekintettel, (hogy a faji pro
blémát nem helyesli) a nyilasodé ma
gyar hatóságok betiltották a darabot, 

A Fatornyokat a Magyar Népszínház 
együttese Garay Béla szuboticai színmű

vész rendezésében és Garay, Nyarai Re
zső és Raczkó Ilonka vendégíeliéptével 
hozta színre. 

A dara!.- férfi főszereplőjét, Kriegs Ru
dolfot Garay Béla alakította. Garay- B;.a, 
a régi sti lusú játék neveltbe és híve. A 
színpad méreteihez képest sokat mozog, 
gesztikulál. Olyan szerepeket választ k i 
magának, ahol feltétlenül a darab tenge
lyében maradhat, ami nem volna baj, 
mert nagy tudású és tehetségű színmű
vész, de az a veszély fenyegeti, hogy év
tizedeken ;\t mindig ugyanazt: önmagát 
adja. Ennek a németnek egy szavazató, 
laposfejűbb, öntelt németnek kellett vcl-
na lennie, és egy .joviális vidéki mar/ar 
úr lett belőle. Szép beszédje, tiszta elő
adásmódja nem tudta feledtetni a rende
zői felfogás tévességét, hogy nem néme
tet érzékeltetett a megjelenített személy. 

Nyarai Rezső Borcay-ja a megszokott 
könnyelmű öreg nagyúr volt: jó. de r -
gi.es sti lusú játékkal előadva. Raczkó 
Ilonka nagyon í>es, és tiszta magyar be
szédje nagyjából siMizált játéka nagy él
vezetet szerezhelcU volna.- ha nem egy 
ilyen konzervatív, egy elsöpört világ ma
iadványainak tipikus asszonyát kell ad
nia. Felfogásunk szerint őneki is farad-
lab' nak és idősebbnek kellett volna ennie 
Kriegsné szerepéhen, de ^>z megint rende
zői felfogás dolga. 

Áltálában mind a bárom vendégszerep
lő művész játékán érezhető a régi köny-
nvű színművek é< o'-e:vtiok j-ít.'»!•:: 1 lú -
sána.k határa lcgl'sbban Nyarainál, leg
k e v é s b é Raczkó Ilonkánál. A régi,, játék
stílus hívei sokat löszéinek a. közönség 
felé, és olyan gesztusokat használnak, 
amelyeket sem ők. sem mások az л ; é t 
ben nem ^ alkalmaznak, csak a régi beta-
nultság hajtja őket erre. 

A többi szerepekben a Magyar Népszín
ház együttesének tagjai többé-kevésbbé jól 
megállották helyüket. Sántha Sándor Kál
mány Balázs szerepében nagyjából meg
felelő partnere volt a három vendégsze
replő művésznek. Kisebb szöveghibáiló' el
tekintve jó alakítást nyújtott, bár a vidéki 
dörmögő agglegényt keserűbbnek,kevésbbé 
fésültnek és bajszosabbnak képzeltük. 
Itt a ' rendezés szempontjai jönnek megint 
csak előtérbe. Kiss Mária a sokmindent 
átélt asszony szerepében gyermetegen fia
tal volt és nem hatott elhitetően. Kiss 
Ottó szerepében Pataki László maradék
talanul adta epizódszerepének teljességét, 
de ö is idősebb férfi/figurát adhatott 
volna. Szőnyi Hermina Kiss Ott£ zsidó 
feleségének szerepében kissé bizonytalan 
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és túl fiatalos volt. Nagy Frigyes az 
érettségizett fiú szerepében egy budapesti 
ifjú krakéler alakját megközelítjleg el
hihet 5en játszotta. Szabó István a szo
ba huts konvencionális alakját megfelelően 
•érzékeltette. Apróbb szerepét Gy. Dávid 
Mária, ifj . Kunyi Mihály, Dér János és 
Kishegyesi Ferenc ügyesen az együttes já
tékába illeszkedve játszotta. 

Az előadások simán, zökkenésmentesen 
zajlottak le, a technikai rendezés kifogás
talanul működött. 

Magának a darabnak rendezői felfogá
sa, közelebbről az egyes alakok elképzelé
se azonban sablonosságra vall. Szinte sen

kinek sem volt egyénj maszkja az egy 
szobainast alakító színészen kívül. Min
denki a megszokott operett szépség formá
jában lépett a színre, idősebbek.fiatalab
bak egyaránt. 

Az egyes alakok szavaiból érzékelhető 
életkort, az élettapasztalatok fizikai nyo
mait egy arcon, egy ősz halántékon sem 
láthat tuk. Az idealista színpadi felfogás 
termékei voltak ezek az alakok, és nem a 
realista színjátszásé. A darab egyébként 
több rendezői — dramaturgiai húzásra 
szorult volna. 

Laták István 

ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE 
Beograd. 1945. 

A belgrádi. Jogi Jakuitá> folyóirata. 
Jog- cs társadalomtudományi közlemé
nyek. Munkatársai kiváló politikai 
eg\ é m s é g e k , szaktekintélyek. 

A bevezető Vanuimanyl ur. (iyurgye-
vics Jován, a iolyuirat i e le i j s s^ke . -z-
töje írta. Kimerítő és könnyen érthető, 
írásában az a l k ' . i i i i á n y o z ó nemzetgyű
lésről és az új választói rendszerről ér
tekezik. Alkotmány ozó nemzetgyűlé
sünk két kamarából, a szövetségi és a 
népi képviseletből (szkupstinábó') áb . 
Az állami és a népi hatalom a' nemzet
gyűlést i l le t i . Nálunk tehát a kói ka
marából álló szkupstma a szuverenitás 
hordozója. Ennélfogva a nemzetgyűlés 
dönt az államforma kérdésében is. 
Szuverén természete alaoján a nemzet
gyűlés alkotmányba iktatja népeink 
történelmi vívmányai t , az egyenjogú
ságot és szabadságot, úgyszintén a 
néptömegeknek az államhatalmi appa
rá tusban való részvételi ingat egy ön
kéntes társulás alapján i}í:oj.ítl. szö
vetségi (íederativ; nepaUu n kei-etében. 

Az • aikotmánykérdés időszerűségére 
vall dr. i l ibár Iván tanulmánya sz 
SHS alkotmányozó nemzetgyűléséről, 
amely mint ismeretes 1920—1.92J-ben 
ülésezett és a vidovdáni-alkotmányt 
hozta. A nemzetgyűlésnek 419képvise-
löje volt, közöttük 92 demokrata-pártj , 
91 radikális, 58 komimmista-párú, CO 
horvát parasztpárt i , 10 szociál-oeuro
krata, stb. A radikálisok és a demokra
ták koalíciós kormányt, alakítottak. Ez 
a. kormány a Radics-féle köztársasági 
ho-vát parasztpár t visszavonulásának 
köszönhette létét és uralmát. Dr. R i -

bár állítása szerint az SHS alkotmá
ny ozó nemzetgyűlésének többsége nem 
\ olt köztársasági jellegű. Megengedi 
azonban, hogy a löb;-ség valójában 
köztársasági íiajlamú és. érze.mű v e t , 
azonban figyelemmé! a képvise.uk 
többsé gének parts, .érinti Јил-áíártozása-
ra, monarchiszlikus volt-. Természete
sen ez a többség szövetségi (íederatn 
parlamentaris Királyságot -— monar
chiát hozott javaslatba. A kommunis
ta párt, a horvát köztársasági paraszt
párt, a jugoszláv köztársasági és a szo-
ciál deniovrata párt a köztársasági ál
lamforma mellett foglalt állást. A köz
társaságiaknak összesen 123, míg á k i 
rályság párt iaknak 296 képMsélőjük volt. 
De a centralista államberendezésnek 
még így sem volt elég híve. Az alkot
mány meghozatalához 210 szavazat kel
lett, a koalíciós kormány azonban csak 
193 felett rendelkezett. Pasics elszámí
totta magát s azt hitte, hogy a föl U 
műves-pár t az a lkotmányra szavaz. 

.Amikor x arról értesült, hogy a földmű
vesek az alkotmány ellen szavazn;é;, 
nyomban tárgyaásokba bocsátkozott a 
boszniai mohamedánokkal és a mac< -
dóniai török képviselőkkel. A pénzért 
megvásárolt macedón török képviselik 
mentet ték meg a vidovdáni-aiíjkotmány t 
és ' Pasics hírnevét. A kommunista párt 
a kormány erőszakos intézkedése el e-
n i t i l takozása jeléül már korábban v i s 
szavonult. Dr. Ribár ál l í tása szerint a 
horvát köztársasági parasztpárt részvé
tele a nemzetgyűlés munkájában i -
nyegesen megváltoztatta volna a he y-
zetet a képviselőháziban, s cllenzíki 
pártcsoportosulásnak adott volna len
dületet. A politikai erőeltolódás azon
ban nemcsak a kormányt, hanem ma-



gát az államot is kilátástalan válságba 
sodorta volna s az 1918. december 1-én 
kikiáltott államegyesülés érvénye köny_ 
nyen vitás lehetett volna. Radics azon
ban tekintettel az akkori idők komoly
ságára, nem kívánt államválsággál' k í 
sérletezni, míg egy független horvát 
köztársaság létrehozásához nem volt 
elég ereje. A független horvát köztár
saság mégis Radics terve volt, amit 
egy nagy jugoszláv államközösség ke
retén belül látott megvalósíthatónak. 

Dr. Konsztantinovics Mihailo, volt 
szuboticai egyetemi tanár, a szovjet 
házassági joggal foglalkozva, népsze
rűen vázoüa a gyermekek és anyák vé
delmét célzó jogszabályokat és intéz
ményeket. Ezen utóbbi a szovjetállam 
legfőbb gondoskodásának egyike. A 
szovjet törvényhozás biztosítja a há
zastársak egyenjogúságát és szabadsá
gát. A házasságkötés alkalmából a fo-
leség 'nem veszti el leánykori családi 
nevét; lakhelyüket a házastársak együt
tesen állapítják meg s amennyiben az 
egvik házastárs eltávozik, a másik nem 
köteles követni. Egyébként mindegyik 
megtartja, a házasságkötés előtti időből 
származó különvagyon át. míg az 
együttélés alatt szerzett, vagyont köz-

L A P S Z E M L E 

A nürnbergi pörrel kapcsolatban a 
moszkvai »Pravda« a következőket je
lenti: 

.A nemzetközi reakcióra új csapást 
mértek. Csütörtököt mondott az a kí
sérlet, hogy a fő háború? gonosztevők 
fölötti Ítélkezést megakadályozzák. A 
kisérlet, hogy megismételjék az első v i 
lágháborút követő politikai komédiát, 
nem sikerült. A fasiszta katonai rabló-
gyilkosság fő bűnösei a vádlottak pad
jára kerültek. Mielőtt végleg elnémul
nának, meghalljuk utolsó szavukat. A 
népek üdvözlik Európa hóhérai b ű n 
tárgy alásának megnyitását. 

Ez a pör túlnő Németország hatá
rain. Hitler az európai reakció és a 

szerzeménynek minősít i a szovjet tö r 
vény. Szükség esetére a férj is köve
telhet tartást feleségétől. Ezen esetben 
az egyenjogúság a férj javára szolgál! 

A Szovjetunió költségvetéséről dr. 
Blagojevics Obren értekezett. A költ
ségvetés összeállításánál és jóváhagyá
sánál' a demokrácia teljes kifejezésre 
jut. A lenjin-sztáljini nemzetiségi po
l i t ika olyképpen érvényesül, hogy a 
szövetségi köztársaságoknak és a töb
bi államjogi közületeknek saját költség
vetésük van, amiből az anyagi és ku l 
turális szükségleteiket fedezik. 

A szövetkezetekkel kapcsolatban dr, 
Vucskoyics Mihailo í r t tanulmányt , 
míg dr. Krbek Ivó az állampolgárság
ról' és illetőségről értekezik. Figyelmet 
érdemel dr. Vogelnik Dolfe írása az ú j 
statisztika feladatairól és célkitűzései
ről. 

Az alkotmányjogi és politikai, szemle 
keretében dr. Gerskovics Leon érteke
zik új jogrendünk kérdéseivel. Nincsics 
Gyúró a nemzetközi biztonsági szerve
zettel foglalkozik. 

A tanulmányokat joggyakorlat és ér
tékes könyvszemle követi. 

x Dr. Gyetvai Károly 

nemzetközi imperializmus kedvence. 
Politikai szülői és nagyszámú polit i
kai rokonsága van. Nemcsak németek. 
Még nem is az argentínai fasiszták. 
Sokan szabadlábon vannak. Süt sokan 
kormányon ülnek. Azt hiszik, hogy 
nem lehet őket gonosztevőknek nevez
ni, mert politikusok. Ezt hitték ezek is 
és most a vádlottak padját d ísz í t ik 
Azt hitték, hogy állásuk és címeik 
mentés iek őket mindentől. 

A belseni tárgyalás a nürnberginek elő 
és bevezető szava volt. Mint ismeretes, 
az előszó túlhosszú volt és nem sike
rült. Az angol jogászoknak ez a tár
gyalás nem öregbítette hírnevét. Gaz
tettek és nem <;aztevök fölött ítélkez
tek. 

Jelen számunk 4. « idaián Pajzs Pál \СУУ{А\Л címe: O-üi-y Aifcklnek po
gány népe-, a szerkesztőség mulasz tása hibájából kmiaradt. 


